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ABSTRAK 

 

PENGARUH RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP LOYALITAS 

NASABAH MELALUI KEPUASAN NASABAH PADA KANTOR PUSAT 

BMT AMANAH SENTOSA ABADI PASIR SAKTI LAMPUNG TIMUR 

 

 

 

Oleh 

 

ANGGA HERMANSYAH 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada pengaruh relationship marketing, 

dan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah pada BMT Amanah Sentosa 

Abadi Pasir Sakti Lampung Timur. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 6882 

nasabah. Teknik sampling dengan menggunakan Non Probability Sampling 

dengan menggunakan teknik Accidental Sampling. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 99 nasabah. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

analisis Regresi Linier dan Path Analysis. Subjek penelitian yaitu nasabah BMT 

Amanah Sentosa Abadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif verifikatif, dengan pendekatan ex post facto dan metode survey. 

Pengujian hipotesis pertama, kedua dan ketiga menggunakan uji t sedangkan 

hipotesis keempat menggunakan uji F. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil 

sebagai berikut: 1) Ada pengaruh yang positif dan signifikan program relationship 

marketing terhadap kepuasan nasabah pada kantor pusat BMT Amanah Sentosa 

Abadi Pasir Sakti Lampung Timur tahun 2016. 2) Ada pengaruh yang positif dan 

signifikan kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah pada kantor pusat BMT 

Amanah Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung Timur tahun 2016. 3) Ada pengaruh 

yang positif dan signifikan program relationship marketing terhadap loyalitas 

nasabah pada kantor pusat BMT Amanah Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung 

Timur tahun 2016. 4) Ada pengaruh yang positif dan signifikan program 

relationship marketing terhadap loyalitas nasabah melalui kepuasan nasabah pada 

BMT Amanah Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung Timur tahun 2016.  

 

Kata kunci: kepuasan nasabah, loyalitas nasabah, relationship marketing. 
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20. Surat Pengajuan Judul 

21. Surat Izin Penelitian Pendahuluan 

22. Surat Izin Penelitian 

23. Surat Keterangan Penelitian  



 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pesatnya pendirian dan perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah di 

dunia telah memberikan alternatif baru bagi konsumen pengguna jasa 

keuangan untuk menikmati produk-produk jasa lembaga keuangan dengan 

metode non bunga. Berdirinya lembaga keuangan berbasis syariah 

dilatarbelakangi oleh keinginan umat Islam untuk menghindari riba dalam 

kegiatan muamalahnya. Salah satu alternatif lembaga keuangan berbasis 

syariah yang dapat digunakan oleh masyarakat yaitu BMT. Menurut Ridwan 

(2004: 126), BMT merupakan  kependekan  dari  Baitul  Maal  wat  Tamwil  

atau  dapat juga  ditulis dengan  baitul  maal  wa  baitul  tamwil.  Secara  

harfiyah/lughowi baitul  maal berarti rumah dana dan baitut tamwil berarti 

rumah usaha. BMT pada umumnya memiliki dua latar belakang pendirian dan 

kegiatan yang hampir sama kuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro 

dan sebagai lembaga keuangan syariah. 

 

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45  pasal 33 ayat 1 yang berbunyi 

perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan 

serta berlandaskan prinsip syariah islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), 

kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. 
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Berdasarkan hukum di Indonesia badan hukum yang paling mungkin untuk 

BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). 

 

Pertumbuhan BMT di Indonesia semakin menunjukkan tren kemajuan yang 

signifikan. Hal ini ditandai dengan banyaknya BMT yang dibuka di berbagai 

daerah di Indonesia. Sasaran utamanya ialah para pelaku usaha mikro dan 

super mikro yang umumnya berada di pedesaan. BMT menjelma menjadi 

penggerak ekonomi rakyat kecil yang tangguh. Perkembangan BMT yang 

begitu pesat juga terjadi di Provinsi Lampung. Berikut  ini merupakan sepuluh 

besar BMT yang ada di  Provinsi Lampung berdasarkan aset yang dimiliki. 

 
 
Tabel 1. Daftar Sepuluh Besar BMT di Provinsi Lampung berdasarkan 

Jumlah Aset 

 

No Nama BMT Jumlah Aset 

(dalam Miliar) 

1 BMT Assyafi’iyah Rp 103,120 

2 BMT Duta Jaya Rp   61,641 

3 BMT Surya Abadi Rp   55,060 

4 BMT Sepakat Rp   41,385 

5 BMT Fajar Rp   39,000 

6 BMT Al Hasanah Rp   32,000 

7 BMT L Risma Rp   30,357 

8 BMT Mentari Rp   29,500 

9 BMT Mitra Ummat Rp   21,000 

10 BMT Familier Rp   10,898 

Sumber: Pusat Koperasi Syariah Lampung tahun 2014 

 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa meskipun BMT merupakan 

usaha yang tergolong lembaga perbankan mikro, namun bisa memiliki aset 

yang cukup besar. Aset yang dimiliki Top Ten BMT di Provinsi Lampung 

tersebut dapat menjadi indikator penilaian yang menggambarkan bahwa 

sektor usaha tersebut berkembang cukup pesat dan memiliki kekuatan dalan 
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dunia bisnis perbankan mikro berbasis koperasi syariah. Daftar BMT pada 

Tabel 1 tersebut belum mencakup seluruh BMT yang ada di Provinsi 

Lampung. Namun sudah cukup menunjukkan besarnya kekuatan ekonomi 

dalam sektor usaha tersebut. Pesatnya perkembangan BMT ini, 

menimbulkan persaingan yang semakin ketat dan kompetitif. Kenyataan 

seperti ini tidak dapat dipungkiri lagi sehingga setiap BMT dituntut untuk 

menggunakan berbagai strategi dalam menarik minat masyarakat. Strategi 

yang dapat digunakan dalam persaingan dunia perbankan mikro yang 

kompetitif ialah dengan memfokuskan diri dalam membina hubungan dengan 

nasabah yang bertujuan untuk mendapatkan loyalitas nasabah.  

 

BMT Amanah Sentosa Abadi merupakan salah satu BMT yang ada di 

Provinsi Lampung, tepatnya terletak di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung 

Timur. BMT inilah yang peneliti ambil sebagai tempat penelitian. Selain 

BMT Amanah Sentosa Abadi, di Kecamatan Pasir Sakti dan sekitarnya ada 

beberapa koperasi syariah lain sebagai pesaing pasar. Berikut ini daftar 

koperasi syariah yang terdapat di Kecamatan Pasir Sakti dan sekitarnya. 

 

 

Tabel 2. Daftar Koperasi Syariah di Kecamatan Pasir Sakti dan 

Sekitarnya 

 

No Nama 

1 BMT Amanah Sentosa Abadi 

2 BMT Duta Jaya 

3 BMT Mitra Dana Sakti  

4 BMT Sepadan 

5 Kopwan Citra Artha Mandiri 

6 Koperasi Berkah Syariah 

Sumber: Hasil Pengamatan Peneliti 
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Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa persaingan pasar dalam merebut 

konsumen antar koperasi syariah di Kecamatan Pasir Sakti dan sekitarnya 

cukup ketat, karena dalam satu wilayah Pasir Sakti saja setidaknya terdapat 6 

lembaga keuangan syariah. BMT Amanah Sentosa Abadi sebagai tempat 

penelitian memiliki pesaing pasar yang cukup banyak. Namun BMT 

Amanah Sentosa Abadi tetap berusaha mempertahankan eksistensinya dalam 

persaingan perbankan mikro ini.  

 

 

Tabel 3. Pertumbuhan Tabungan BMT Amanah Sentosa Abadi 

 

No Keterangan Jumlah Tabungan 

1 Per 31 Desember 2012  Rp 4.690.719.911,17 

2 Per 31 Desember 2013  Rp 2.859.601.716,00 

3 Per 31 Desember 2014 Rp 1.583.638.082,00 

Sumber: BMT Amanah Sentosa Abadi 

 

 

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2012 sampai 

2014 pertumbuhan tabungan BMT Amanah Sentosa Abadi selalu mengalami 

penurunan. Penurunan jumlah tabungan yang cukup signifikan di BMT 

Amanah Sentosa Abadi setiap tahunnya tersebut diduga karena loyalitas 

nasabah yang rendah kepada bank.  

 

Kotler (2002: 18), loyalitas pelanggan adalah suatu ukuran keterikatan 

pelanggan terhadap suatu produk yang terwujud pada keinginan untuk 

merekomedasikannya pada orang lain. Loyalitas nasabah dapat tercermin dari 

kebiasaan nasabah dalam  melakukan  pembelian  produk  atau  jasa  secara  

konsisten. Nasabah yang sudah memiliki loyalitas terhadap suatu produk 

atau jasa biasanya tidak akan lagi mempertimbangkan untuk membeli produk 
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atas jasa lain selain produk atau jasa yang diminati. Namun apabila nasabah 

tidak mendapatkan produk atau jasa yang memuaskan maka nasabah 

cenderung akan terus mencari produk atau jasa yang sesuai dengan kriteria 

mereka. Penting bagi perusahaan untuk membina hubungan dengan 

pelanggan, sehingga pelangga menjadi loyal terhadap perusahaan. Kotler 

(2009: 139), menyatakan bahwa  keputusan pelanggan untuk bersikap loyal 

atau bersikap tidak loyal merupakan akumulasi dari banyak masalah kecil 

dalam perusahaan. 

 

Perusahaan pada umumnya menginginkan bahwa pelanggan yang ada dapat 

terus dipertahankan, karena pelanggan yang loyal merupakan aset terbesar 

yang harus dijaga perusahaan. Mempertahankan pelanggan menjadi hal yang 

sangat penting bagi perusahaan. Melihat kondisi tersebut, maka upaya yang 

dilakukan oleh suatu bank untuk mempertahankan nasabahnya dimaksudkan 

agar nasabah mau kembali dan membeli produk yang ditawarkan oleh bank 

tersebut. Menetapkan upaya untuk menjaring pelanggan baru bisa 

menghabiskan biaya yang cukup besar dibanding biaya yang dikeluarkan 

untuk memuaskan dan mempertahankan pelanggan yang ada. Kepuasan 

menjadi sangat penting untuk mempertahankan kesetiaan nasabah dalam jasa 

perbankan, termasuk perbankan mikro seperti BMT.  

 

Menurut Kotler (2009: 138), kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan 

produk (atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Dunia perbankan pun 

dituntut untuk memperhatikan kepuasan nasabahnya. Kepuasan nasabah 
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merupakan faktor yang menentukan  dalam strategi pemasaran perusahaan 

yang menyebabkan perusahaan harus menempatkan kepuasaan nasabah 

sebagai tujuan utama. Banyaknya  pilihan  yang  dapat  diambil nasabah dalam 

memanfaatkan jasa perbankan seperti menabung membuat nasabah semakin 

selektif dalam mengambil keputusan.  

 

Kotler (2009: 179), menyatakan bahwa seebuah perusahaan dikatakan 

bijaksana kalau mengukur kepuasan pelanggannya secara teratur, karena kunci 

untuk mempertahankan pelanggan adalah kepuasan. Pelanggan yang sangat 

puas umumnya lebih lama setia, membeli lebih banyak ketika perusahaan 

memperkenalkan produk baru dan meningkatkan produksi yang ada, 

membicarakan hal-hal yang menyenangkan tentang perusahaan dan produk-

produknya, tidak banyak memberi banyak perhatian pada merek pesaing dan 

tidak terlalu peka terhadap harga, menawarkan ide produk atau layanan 

kepada perusahaan, dan lebih sedikit biaya untuk melayani pelanggan ini 

ketimbang pelanggan baru karena transaksinya bersifat rutin.  

 

 

Tabel 4. Hasil Wawancara terhadap 20 Orang Nasabah BMT Amanah 

Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung Timur tentang Kepuasan 

Nasabah 

 

No Keterangan 
Tanggapan 

Tinggi Sedang Rendah 

1 
Layanan yang cepat bagi 

nasabah 
4 12 4 

2 

Kesesuaian antara 

pelayanan karyawan 

dengan harapan 

konsumen 

4 13 3 

3 

Kepuasan atas kinerja 

yang diberikan 

perusahaan 

3 12 5 

Jumlah 11 37 12 

Presentase (%) 18,33 61,67 20,00 

Sumber: Hasil wawancara peneliti 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 orang nasabah BMT Amanah 

Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung Timur mengenai kepuasan nasabah 

diperoleh hasil yang disajikan dalam Tabel 4, sebanyak 18,33% menyatakan 
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kepuasan nasabah tinggi, sebanyak 61,67% menyatakan sedang, dan 20% 

menyatakan rendah. Dapat dianalisis bahwa kepuasan nasabah di BMT 

Amanah Sentosa Abadi masih perlu ditingkatkan lagi untuk membentuk 

loyalitas nasabah yang kuat. 

 

Upaya untuk memuaskan nasabah sekaligus mempertahankan kesetiaan 

nasabah dalam dunia perbankan sangatlah penting dalam bisnis yang 

kompetitif. Perusahaan harus mampu menerapkan strategi yang tepat. Ilmu 

manajemen pemasaran menawarkan relationship marketing sebagai program 

yang dapat digunakan untuk menghadapi persaingan guna mempertahankan 

nasabah. 

 

Definisi relationship marketing menurut Chan (2003: 6), adalah pengenalan 

setiap pelanggan secara lebih dekat dengan  menciptakan komunikasi dua arah 

dengan mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan antara 

pelanggan dan perusahaan. Definisi tersebut menekankan pada komunikasi 

dua arah antara pelanggan dan perusahaan, dengan demikian berbeda  dengan  

direct marketing  yang menekankan pada komunikasi satu arah dari 

perusahaan pada pelanggan. 

 

Menurut Kotler (2009: 21), tujuan kunci pemasaran adalah mengembangkan 

hubungan yang dalam dan bertahan lama dengan orang dan organisasi yang 

dapat secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kesuksesan aktivitas 

pemasaran perusahaan tersebut. Relationship Marketing bertujuan untuk 

membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan 

konstituen kunci guna mendapatkan dan mempertahankan bisnis. 

 

Pendekatan relationship marketing menciptakan hubungan yang lebih erat lagi 

kepada konsumen sehingga terjalin persahabatan. Relationship marketing 
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yang terdiri dari financial benefit, social benefit, dan structural benefit telah 

mendasarkan kegiatan komunikasi pemasaran pada pelanggan yang telah 

perusahaan miliki. 

 

 

Tabel 5. Hasil Wawancara terhadap 20 Orang Nasabah BMT Amanah 

Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung Timur tentang Relationship 

Marketing 

 

No Keterangan 
Tanggapan 

Tinggi Sedang Rendah 

1 

Biaya administrasi 

tabungan lebih murah 

dibandingkan pesaing 

3 9 8 

2 

Pemberian hadiah 

kepada nasabah pada 

event tertentu 

4 8 8 

3 

Karyawan selalu 

bersikap ramah terhadap 

nasabah 

4 9 7 

4 
Tersedianya ruang 

tunggu yang nyaman 
4 9 7 

5 
Jaminan keamanan atas 

tabungan nasabah 
5 8 7 

Jumlah 20 43 37 

Presentase (%) 20 43 37 

Sumber: Hasil wawancara peneliti 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 orang nasabah BMT Amanah 

Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung Timur mengenai beberapa pertanyaan 

yang mewakili aplikasi program relationship marketing yang diterapkan 

diperoleh hasil yang disajikan dalam Tabel 4, yaitu tentang relationship 

marketing sebanyak 20% menyatakan aplikasi program relationship 

marketing tinggi, sebanyak 43% menyatakan sedang, dan 37% menyatakan 

rendah. Dapat dianalisis bahwa program  aplikasi pemasaran melalui 

relationship marketing di BMT Amanah Sentosa Abadi masih perlu 
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ditingkatkan lagi untuk menciptakan kepuasan nasabah yang kemudian akan 

membentuk loyalitas nasabah yang kuat. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwasannya strategi yang harus 

dimiliki dan dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menerapkan 

relationship marketing yang tujuannya adalah membentuk kepuasan nasabah 

dan mempertahankan loyalitas nasabah, maka penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Relationship 

Marketing terhadap Loyalitas Nasabah melalui Kepuasan Nasabah pada 

Kantor Pusat BMT Amanah Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung 

Timur”. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Penurunan pertumbuhan tabungan nasabah BMT Amanah Sentosa Abadi 

2. Persaingan antar BMT yang semakin kompetitif. 

3. Program relationship marketing yang masih perlu ditingkatkan. 

4. Kepuasan dan loyalitas nasabah yang masih perlu ditingkatkan. 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

dipaparkan, maka penelitian ini dibatasi pada Relationship Marketing (X1), 
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Kepuasan Konsumen (X2), dan Loyalitas Nasabah (X3) pada Kantor Pusat 

BMT Amanah Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung Timur. 

 

 

D. Rumusan Masalah 

 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah ada pengaruh relationship marketing terhadap kepuasan nasabah 

pada Kantor Pusat BMT Amanah Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung 

Timur? 

2. Apakah ada pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah pada 

Kantor Pusat BMT Amanah Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung Timur? 

3. Apakah ada pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas nasabah 

pada Kantor Pusat BMT Amanah Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung 

Timur? 

4. Apakah ada pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas nasabah 

melalui kepuasan nasabah pada Kantor Pusat BMT Amanah Sentosa 

Abadi Pasir Sakti Lampung Timur? 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

 

1. Untuk mengetahui pengaruh relationship marketing terhadap kepuasan 

nasabah pada Kantor Pusat BMT Amanah Sentosa Abadi Pasir Sakti 

Lampung Timur. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas 

nasabah pada Kantor Pusat BMT Amanah Sentosa Abadi Pasir Sakti 

Lampung Timur. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah 

pada Kantor Pusat BMT Amanah Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung 

Timur.  

4. Untuk mengetahui pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas 

nasabah melalui kepuasan nasabah pada Kantor Pusat BMT Amanah 

Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung Timur. 

 

 

F. Kegunaan Penelitian 

 

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

 Menyajikan suatu wawasan khusus tentang penelitian pengaruh 

relationship marketing terhadap loyalitas nasabah melalui kepuasan 

nasabah.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 

dan pertimbangan dalam usaha perbaikan dan kemajuan 

perusahaan, khususnya dalam merancang dan mempertimbangkan 

optimalisasi relationship marketing untuk memberikan kepuasan 

kepada nasabah dan mempertahankan loyalitas nasabah.  
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b. Bagi peneliti 

Penelitian ini merupakan salah satu pelatihan berpikir secara 

ilmiah dengan menganalisa data dari obyek yang akan diteliti. 

Penelitian ini juga merupakan proses pembelajaran untuk dapat 

menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama ini. 

c. Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

yang dapat menjadi bahan perbandingan dalam melakukan 

penelitian di masa yang akan datang.  

 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah nasabah BMT. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah relationship marketing, kepuasan nasabah, dan 

loyalitas nasabah. 

3. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pusat BMT Amanah Sentosa Abadi 

Pasir Sakti Lampung Timur. 

4. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015. 

5. Disiplin Ilmu 

Disiplin ilmu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah manajemen 

pemasaran. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 
 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Pemasaran 

 

 

Pemasaran bertitik tolak pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam 

upaya meningkatkan penjualan adalah aspek pemasaran. Kotler (2009: 6), 

mengemukakan bahwa pengertian pemasaran adalah suatu proses sosial 

yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan mennciptakan, menawarkan, dan secara 

bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.  

 

Menurut Limakrisna dan Susilo (2012: 3), pemasaran adalah salah satu 

kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai 

ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga barang dan jasa. 

Faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut adalah produksi, 

pemasaran, dan konsumsi. Pemasaran menjadi penghubung antara 

kegiatan produksi dan konsumsi. 

 

Pemasaran memegang peranan yang sangat penting dalam siklus 

perekonomian yang menghubungkan produsen dengan konsumen. 

Pemasaran dalam setiap bidang usaha sangat diperlukan sebagai upaya 

dalam mengembangkan setiap usaha yang dilakukan perusahaan, karena 

pemasaran ini dapat diterapkan pada semua bidang usaha. 
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Menurut Drucker dalam Kotler (2009: 7), orang dapat mengasumsikan 

akan selalu ada kebutuhan penjualan. Akan tetapi, tujuan pemasaran bukan 

untuk memperluas penjualan hingga ke mana-mana. Tujuan pemasaran 

adalah untuk mengetahui dan memahami pelanggan sedemikian rupa 

sehingga produk atau jasa itu cocok dengan pelanggan dan selanjutnya 

menjual dirinya sendiri. Idealnya, pemasaran hendaknya menghasilkan 

seorang pelanggan yang siap membeli. Semua yang dibutuhkan 

selanjutnya adalah menyediakan produk atau jasa itu.  

 

Tjiptono (2007: 19), berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan 

organisasi adalah dengan berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen dengan memahami perilaku konsumen. Pemasaran harus 

dikelola secara profesional, sehingga kebutuhan dan keinginan pelanggan 

akan segera terpenuhi dan terpuaskan. Pemasaran sangat dibutuhkan dalam 

berbagai jenis usaha, termasuk usaha dalam bidang perbankan. 

Pengelolaan pemasaran bank yang profesional inilah yang disebut dengan 

nama manajemen pemasaran bank.  

 

Kasmir (2004: 63), menyatakan bahwa pemasaran bank adalah suatu 

proses untuk menciptakan dan mempertukarkan produk atau jasa bank 

yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan 

cara memberikan kepuasan. Pemasaran dalam sektor perbankan juga 

sangatlah perlu diperhatikan. 

 

Kasmir (2005: 66), menyatakan bahwa tujuan pemasaran bank secara 

umum adalah sebagai berikut. 

1. Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan 

merangsang konsumsi, sehingga dapat menarik nasabah untuk 

membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. 

2. Memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan 

yang diinginkan nasabah. Nasabah yang puas akan menjadi ujung 

tombak pemasaran selanjutnya, karena kepuasan ini akan ditularkan 

kepada nasabah lainnya melalui ceritanya (word of mouth). 
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3. Memaksimukan pilihan (ragam produk) dalam arti bank menyediakan 

berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam 

pilihan pula. 

4. Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai 

kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. 

 

 

2. Relationship Marketing 

 

 

Definisi relationship marketing menurut Chan (2003: 6), adalah  

pengenalan setiap pelanggan secara lebih dekat dengan menciptakan 

komunikasi dua arah dengan mengelola suatu hubungan yang saling 

menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. Definisi tersebut 

menekankan pada komunikasi dua arah antara pelanggan dan perusahaan. 

Hal ini menunjukan bahwa relationship marketing berbeda  dengan  direct 

marketing  yang menekankan pada komunikasi satu arah dari perusahaan 

pada pelanggan.  

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001: 304), pemasaran hubungan 

(relationship marketing) adalah menciptakan, menjaga, dan meningkatkan 

hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemegang saham yang lain. 

Tujuannya ialah untuk memberikan nilai jangka panjang kepada 

pelanggan, dan ukuran keberhasilannya adalah kepuasan jangka panjang. 

 

Zeithaml dan Bitner dalam Foster (2008: 113), menyatakan bahwa pada 

dasarnya relationship marketing menggambarkan perubahan paradigma 

di dalam pemasaran dari fokus usaha mendapatkan pelanggan atau 

menciptkan transaksi ke arah fokus usaha mempertahankan/hubungan. 

Relationship marketing adalah suatu filosofi di dalam melakukan usaha, 

suatu orientasi strategis, yang berpusat pada pemeliharaan dan 

peningkatan pelanggan yang ada, dibandingkan memperoleh pelanggan 

baru. 
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Menurut Tjiptono, dkk (2008: 60), relationship marketing berfokus pada 

upaya menjalin relasi positif jangka panjang yang saling menguntungkan 

dengan stakeholder utama perusahaan. Berdasarkan pengertian di atas, 

membangun hubungan dengan pelanggan (nasabah) menjadi suatu fokus 

dalam pemasaran untuk mempertahankan pelanggan (nasabah) daripada 

mecari pelanggan baru yang membutuhkan biaya yang cukup besar. 

Perkembangan usaha bukan saja hanya membutuhkan pelanggan sesaat 

tetapi lebih mencari pelanggan loyal, sehingga hubungan jangka panjang 

akan tetap terjalin.  

 

Menurut Kotler (2009: 21), tujuan utama pemasaran adalah 

mengembangkan hubungan yang dalam dan bertahan lama dengan orang 

dan organisasi yang dapat secara langsung dan tidak langsung 

mempengaruhi kesuksesan aktivitas pemasaran perusahaan tersebut. 

Pemasaran relasi mempunyai tujuan membangun hubungan jangka 

panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan utama pelanggan, pemasok, ditributor dalam rangka 

mendapatkan serta mempertahankan preferensi dan kelangsungan bisnis 

jangka panjang mereka. Pemasaran hubungan membangun ikatan 

ekonomi, teknik, dan sosial yang kuat diantara pihak-pihak yang 

berkepentingan. Hasil akhir dari pemasaran hubungan adalah terbentuknya 

aset perusahaan yang unik yang disebut jaringan pemasaran. 

  

Berry dan Parasuraman dalam Kotler (2009: 197), mengidentifikasi tiga 

pendekatan untuk membangun retensi, yaitu menambah manfaat keuangan, 

menambah manfaat sosial dan menambah ikatan struktural. Pendekatan-

pendakatan dalam relationship marketing adalah sebagai berikut.  

1. Financial Benefits (Manfaat Keuangan) 

 

Menurut Boone dan Kurtz (2012) dalam Kurnia (2013: 14), 

pendekatan yang pertama untuk membangun suatu hubungan yang 

menambah nilai bagi pelanggan adalah dengan memberikan 
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manfaat keuangan. Manfaat keuangan yang dimaksud yaitu 

perusahaan memberikan intensif harga kepada pelanggan sehingga 

memberikan keuntungan bagi pelanggan. 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001: 304), perusahaan dapat 

membangun nilai dan kepuasan dengan menambahkan manfaat 

finansial pada hubungan pelanggannya. Misalnya, banyak 

perusahaan sekarang menawarkan program pemasaran frekuensi 

yang menghadiahi pelanggan yang sering membeli, atau membeli 

dalam jumlah banyak. Perusahaan lain mensponsori program 

pemasaran klub yang menawarkan potongan harga khusus dan 

manfaat lainnya. 

 

Pendekatan pertama ini dapat memotivasi pelanggan untuk 

mengadakan hubungan dengan perusahaan tetapi kemungkinan 

untuk menciptakan hubungan dalam jangka panjang ialah rendah 

karena kelemahan pada pendekatan pertama ini ialah dapat ditiru 

oleh para pesaing. Bentuk dari penerapan financial benefits di BMT 

Amanah Sentosa Abadi adalah dengan memberikan bagi hasil yang 

menguntungkan nasabah dan pemberian hadiah kepada nasabah. 

 

2. Social Benefits (Manfaat Sosial) 

 

Menurut Boone dan Kurtz (2012) dalam Kurnia (2013: 15), pada 

pendekatan kedua ini perusahaan membangun suatu hubungan 

sosial dengan para pelanggan melalui jalinan komunikasi yang 

baik. 

 

Menurut Kotler (2009: 198), karyawan berusaha meningkatkan 

ikatan sosal mereka dengan para pelanggan dengan cara membangun 

relasi pada masing-masing pelanggan secara lebih pribadi. Dasarnya, 

perusahaan yang memperhatikan pelanggannya, akan mengubah 

pelanggannya menjadi klien. Donelly, Berry, dan Thompson 
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menjelaskan perbedaan tersebut sebagai berikut: pelanggan tak 

dikenali namanya oleh lembaga; klien harus dikenali. Pelanggan 

dilayani sebagai bagian dari massa atau bagian dari segmen yang 

lebih besar; klien dilayani orang perorang. Pelanggan dilayani oleh 

seseorang yang kebetulan ada; klien dilayani oleh tenaga profesional 

yang ditugaskan untuknya. 

 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001: 306), dalam pendekatan ini, 

perusahaan mempererat ikatan sosialnya dengan pelanggan dengan 

mempelajari kebutuhan dan keinginan pelanggan perorangan dan 

kemudiaan membuat produk dan jasanya sesuai untuk orang per 

orang. 

 

Melalui pendekatan ini, perusahaan mengetahui dan mempelajari 

kebutuhan dan keinginan dari para pelanggan secara individu. 

Perusahaan harus berusaha untuk selalu mengembangkan hubungan 

sosial antara perusahaan dengan pelanggan. Salah satunya dengan 

berusaha mengenal pelanggan dengan baik sehingga perusahaan 

akan mampu memenuhi segala keinginan dan kebutuhan 

pelanggan. Bentuk dari penerapan social benefits di BMT Amanah 

Sentosa Abadi adalah dengan pemberian pelayanan yang sangat 

baik, pemberian senyuman yang diberikan karyawan setiap kali 

melayani nasabah dan adanya ruang tunggu yang nyaman. 

 

Menurut Peterson dalam Adriana dan Setiawan (2014: 85), ukuran 

yang dipakai untuk menentukan seberapa  besar  manfaat  sosial  

yang  diperoleh  pelanggan  adalah  sebagai berikut.  

1. Friendship adalah hubungan erat antara penyedia layanan 

dengan pelanggan, dimana penyedia layanan mengenal 

pelanggan dengan baik. Persahabatan yang terjadi ini merupakan 

sebuah bonus yang tidak terlihat (intangible) sebagai layanan 

tambahan dari layanan inti, seperti mengingat nama pelanggan. 
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2. Fraternization adalah rasa kekeluargaan yang erat, seperti 

keramahan pegawai terhadap konsumen, yang merupakan  

bagian  dari  hubungan jangka panjang yang dibangun. 

3. Personal recognition adalah menerima perilaku, emosi, dan 

motivasi yang berbeda-beda dari masing-masing pelanggan, 

seperti memberi tanggapan atas keluhan-keluhan pelanggan. 

 

3. Structural Benefits 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001: 306), pendekatan ketiga 

untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan adalah 

menambah ikatan struktural. Boone dan Kurtz (2012) dalam Kurnia 

(2013: 15) pendekatan terakhir ini perusahaan membangun ikatan 

struktural dengan pelanggan agar pelanggan mudah dalam 

berinteraksi dengan perusahaan yang bersangkutan. Melalui ikatan 

struktural ini hubungan perusahaan dan pelanggan yang semula 

sebatas seller and buyer berubah menjadi partner dalam bisnis. 

 

Menurut Kotler (2009: 200), beberapa saran untuk menciptakan 

ikatan struktural dengan pelanggan sebagai berikut. 

1. Ciptakanlah kontrak jangka panjang 

2. Tagihlah harga yang rendah kepada konsumen yang membeli 

perlengkapan yang lebih besar. 

3. Ubahlah produk menjadi layanan jangka panjang 

 

Ikatan struktural ini perusahaan berusaha untuk membantu 

pelanggan dan selalu memberikan informasi mengenai segala 

sesuatu yang diperlukan, sehingga pelanggan yang dibantu dan 

diperhatikan akan merasa sangat dihargai dan lebih puas pada 
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perusahaan. Ikatan ini dikembangkan dengan menawarkan layanan 

yang memberikan nilai tambah dengan memberi beberapa jenis 

hubungan yang bersifat pribadi melalui perhatian secara individual 

oleh badan usaha. Sedangkan bentuk dari penerapan structural  

benefits di BMT Amanah Sentosa Abadi adalah dengan pemberian 

jaminan keamanan tabungan nasabah, pemberian informasi yang 

baik, dan tersedianya pelayanan “jemput bola” nasabah tanpa harus 

datang ke kantor, dimana ada pegawai BMT yang bertugas keliling 

ke tempat usaha nasabah. 

 

Structural  benefits dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut 

1. Psychological Benefit 

Menurut Berry & Bitner dalam Adriana dan Setiawan (2014: 

86), psychological benefit diartikan sebagai perasaan untuk 

mengurangi ketidakpastian, kepercayaan, dan merasa nyaman 

dalam berinteraksi dengan penyedia layanan, ditunjukan dengan 

membangun hubungan terus menerus antara pelanggan dengan 

organisasi atau badan usaha penyedia layanan. Ukuran yang 

dipakai untuk mengetahui seberapa besar manfaat secara 

psikologis yang diterima oleh pelanggan adalah: 

a) Reduced anxiety adalah mengurangi ketidakpastian 

pelanggan yang mengacu pada suatu keadaan. 

b) Trust adalah kemauan pelanggan untuk berhubungan 

dengan penyedia layanan, dimana pelanggan merasa 

perkataan dari penyedia layanan dapat dipercaya atau 

dapat dipegang dan dapat dilaksanakan. 
 

Semakin aman atau nyaman seorang pelanggan berinteraksi 

dengan penyedia layanan, maka pelanggan tersebut semakin setia 

kepada penyedia layanan. Hal ini juga untuk menghindari 

beralihnya pelanggan karena mereka merasa kecewa dengan 

perlakuan perusahaan. 
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2. Customization benefit 

Menurut Berry & Bitner dalam Adriana dan Setiawan (2014: 

86), menyatakan bahwa customization benefit adalah cara 

penyedia layanan memberikan perlakuan khusus kepada 

pelanggan atas kesetiaan pelanggan. Customization benefit yang 

diterima pelanggan bisa termasuk persepsi pelanggan dari 

perlakuan secara preferential, perhatian khusus atau 

penghargaan yang bersifat individual, dan layanan secara khusus 

yang tidak diberikan kepada pelanggan yang lain. 

 

 

3. Kepuasan Nasabah 

 

 

Konsumen adalah tujuan akhir dari pemasaran barang dan jasa, karena dari 

konsumen suatu barang atau jasa dapat dinyatakan berkualitas atau tidak. 

Kepuasan merupakan konsep sentral yang akan menentukan suatu barang 

atau jasa dapat diterima atau tidak dalam pasar. Engel, et al dalam 

Tjiptono (2006: 146), mengungkapkan bahwa kepuasan konsumen 

(nasabah) merupakan evaluasi purnabeli dimana alterntif yang dipilih 

sekurang-kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui 

harapan konsumen, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang 

diperoleh tidak memenuhi harapan konsumen.  

 

Menurut Kotler (2009: 177),  kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) 

produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. Jika 

kinerja berada di bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja 

memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, 

pelanggan amat puas atau senang.  
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Kepuasan konsumen (nasabah) menurut Oliver dalam Majid (2009: 50), 

adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang 

dirasakan dengan harapannya. Seseorang akan merasakan kepuasan jika 

kinerja yang diberikan sesuai atau malah melampaui harapannya, namun 

ketidakpuasan akan timbul jika kinerja yang diberikan tidak sesuai atau 

malah di bawah harapan.  

 

Tjiptono (2003: 129), menerangkan bahwa pelanggan akan merasa puas 

apabila keinginan dan kebutuhan serta harapan mereka terhadap produk 

perusahaan dapat terpenuhi. Kepuasan konsumen (nasabah) bergantung 

kepada persepsi dan harapan konsumen. Majid (2009: 50), 

mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi  persepsi dan 

harapan konsumen (nasabah), yaitu. 

1. Kebutuhan dan keinginan yang dirasakan konsumen ketika sedang 

melakukan transaksi dengan produsen atau perusahaan.  

2. Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan 

maupun pesaing-pesaingnya. 

3. Pengalaman dari teman-teman, di mana mereka akan menceritakan 

kualitas produk yang akan dibeli oleh konsumen.  

4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran. 

 

Supranto (2011: 35), insiden kritis, butir kepuasan dan kebutuhan 

pelanggan yang berkaitan dengan industri bank sebagai berikut. 

1. Ketanggapan pelayanan (responsiveness of service) 

2. Kecepatan transaksi (speed of transacsation) 

3. Keberadaan pelayanan (available of service) 

4. Profesionalisme (profesionalism) 

5. Kepuasan menyeluruh dengan jasa 

 

Kepuasan konsumen tidak diragukan lagi sangatlah memegang peranan 

penting dalam kemajuan perusahaan. Setiap perusahaan akan berupaya 

meminimalisir ketidakpuasan konsumennya. Pelanggan yang mengalami 
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ketidakpuasan dapat melakukan pengembalian produk, atau dapat 

melakukan tindakan secara ekstrim lainnya. Menurut Alma (2004: 286), 

munculnya rasa ketidakpastian akan sesuatu antara lain. 

1. Tidak sesuai harapan dengan kenyataan. 

2. Layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan. 

3. Perilaku personil kurang memuaskan. 

4. Suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang. 

5. Cost terlalu tinggi, karena jarak terlalu jauh, banyak waktu terbuang 

dan harga tidak sesuai. 

6. Promosi/iklan terlalu muluk, tidak sesuai kenyataan. 

 

Mengetahui tingkat kepuasan konsumen sangatlah penting. Apabila 

perusahaan telah mampu mengidentifikasi kepuasan konsumen, tentunya 

perusahaan akan mampu mengambil tindakan untuk mengatasi masalah-

masalah yang timbul yang mengakibatkan ketidakpuasan konsumen. 

Menurut Tjiptono (2006: 89-92), ada empat metode untuk mengukur 

kepuasan pelanggan (nasabah) yaitu sebagai berikut. 

1. Sistem keluhan dan saran  

Setiap organisasi  yang berorientasi pada pelanggan (customer 

oriented) perlu memberikan kesempatan  yang luas kepada para 

pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan 

mereka. Informasi yang diperoleh melalui metoda ini dapat 

memberikan ide-ide baru dan masukan  yang berharga bagi 

perusahaan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memberikan  

respon secara tepat dan tanggap terhadap setiap masalah yang timbul.  

2. Ghost shopping  

Metode ini dilaksanakan dengan  cara mempekerjakan beberapa orang 

(ghost shoppe) untuk berperan sebagai pelanggan atau pembeli 

potensial produk perusahaan dan pesaing. Kemudian mereka 

menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan 

produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka 

dalam pembelian produk-produk tersebut.   

3. Lost customer analysis  

Perusahaan sebaiknya  menghubungi para pelanggan  yang telah 

berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat 

memahami mengapa hal itu terjadi dan supaya dapat mengambil 

kebijaksanaan perbaikan atau penyempurnaan selanjutnya.  
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4. Survei kepuasan konsumen  

Umumnya banyak penelitian mengenai kepuasan pelanggan  yang 

dilakukan dengan penelitian survei, baik dengan survei melalui pos, 

telepon, maupun wawancara pribadi.  

 

Metode survei merupakan metode yang paling banyak digunakan dalam 

pengukuran kepuasan pelanggan. Tjiptono (2006: 112-116), 

mengungkapkan metode survei kepuasan pelanggan (nasabah) dapat 

menggunakan pengukuran dengan beberapa cara sebagai berikut. 

1. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan 

seperti “Ungkapkan seberapa puas saudara terhadap pelayanan 

perusahaan kami” pada skala berikut: sangat tidak puas, tidak puas, 

cukup puas, puas, dan sangat puas.  

2. Responden diberi pertanyaan mengenai seberapa besar mereka 

mengharapkan suatu atribut tertentu dan seberapa besar  yang mereka 

rasakan (derived dissatisfaction). Responden diminta untuk 

menuliskan masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan 

penawaran dari perusahaan dan juga diminta untuk menuliskan 

perbaikan-perbaikan yang mereka sarankan (problem analysis).  

3. Responden dapat diminta untuk merangking berbagai elemen (atribut) 

dari penawaran berdasarkan  derajat pentingnya setiap elemen dan 

seberapa baik kinerja perusahaan dalam masing-masing elemen 

(importance/ percormance ratings). 

 

Metode survei dalam penelitian ini menggunakan pengukuran dengan  

secara langsung memberikan pertanyaan kepada responden (nasabah) 

dengan menggunakan angket seperti “Ungkapkan seberapa puas saudara 

terhadap pelayanan perusahaan kami”. 

 

 

4. Loyalitas Nasabah 
 

 

Menurut Foster (2008: 174), loyalitas lebih mengacu pada wujud perilaku 

yang relatif stabil dalam jangka panjang dari unit-unit pengambil keputusan 

untuk melakukan pembelian secara terus menerus terhadap produk/jasa atau 
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perusahaan yang dipilih. Sedangkan menurut Griffin (2002: 4), loyalty is 

defined as non random purchase expressed over time by some decision 

making unit. Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa 

loyalitas lebih mengacu pada wujud perilaku dari unit-unit pengambilan 

keputusan untuk melakukan pembelian secara terus menerus terhadap 

barang atau jasa suatu perusahaan yang dipilih. 

 

Karateristik dari konsumen yang loyal menurut Griffin  dalam Foster 

(2008: 174), antara lain. 

1. Melakukan pembelian berulang secara teratur (repeat purchase) 

2. Mengajak orang lain (refers others) 

3. Menunjukkan kekebalan dari tarikan persaingan (tidak mudah 

pengaruh oleh tarikan persaingan produk sejenis lainnya/immunity) 

 

Menurut Timm dalam Foster (2008: 176), loyalitas pelanggan 

mendatangkan setidaknya lima manfaat, yaitu mereka relatif “mudah” 

dipuaskan, memiliki komitemen hubungan yang baik, hasrat pembelian 

berulang, hasrat mereferensikan pada pihak lain, dan resisten untuk pindah 

kepada produk dari perusahaan lain. 

 

 

5. Hubungan Relationship Maraketing, Kepuasan Konsumen, dan 

Loyalitas Konsumen 
 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001: 304), pemasaran hubungan 

(relationship marketing) adalah menciptakan, menjaga, dan meningkatkan 

hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemegang saham yang lain. 

Tujuannya ialah untuk memberikan nilai jangka panjang kepada 

pelanggan, dan ukuran keberhasilannya adalah kepuasan jangka panjang. 
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Relationship marketing merupakan salah satu prinsip pemasaran yang  

menekankan dan berusaha untuk menarik dan menjaga hubungan baik 

jangka panjang dengan pelanggannya. Tujuan relationship marketing 

menurut Chan (2003: 6), adalah untuk mempertahankan pelanggan karena 

pada umumnya biaya badan usaha untuk mendapatkan pelanggan jauh 

lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk mempertahankan pelanggan. 

Pelanggan adalah salah satu faktor penting dalam suatu perusahaan, karena 

pelanggan yang membeli barang dan jasa yang perusahaan jual. 

 

Kotler (2009: 179), menyatakan bahwa sebuah perusahaan dikatakan 

bijaksana kalau mengukur kepuasan pelanggannya secara teratur, karena 

kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah kepuasan. Pelanggan yang 

sangat puas umumnya lebih lama setia, membeli lebih banyak ketika 

perusahaan memperkenalkan produk baru dan meningkatkan produksi 

yang ada, membicarakan hal-hal yang menyenangkan tentang perusahaan 

dan produk-produknya, tidak banyak memberi banyak perhatian pada 

merek pesaing dan tidak terlalu peka terhadap harga, menawarkan ide 

produk atau layanan kepada perusahaan, dan lebih sedikit biaya untuk 

melayani pelanggan ini ketimbang pelanggan baru karena transaksinya 

bersifat rutin.  

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001: 299), pelanggan yang puas 

cenderung akan menjadi pelanggan yang setia. Jika kepuasan meningkat, 

demikian juga halnya dengan kesetiaan. Oleh sebab itu, kepuasan 

pelanggan haruslah sangat diperhatikan dan diupayakan perusahaan 

dengan berbagai cara.  

 

Menurut Tjiptono (2005: 215), salah satu strategi untuk memenuhi 

kepuasan konsumen adalah melalui relationship marketing strategy, dalam 

strategi ini, hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan 

berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Relationship 

marketing strategy ini dapat dijalin suatu kemitraan jangka panjang 

dengan pelanggan secara terus menerus sehingga diharapkan dapat terjadi 

bisnis ulangan (repeat business). 



27 
 
 

6. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

 

Tabel 6. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

Nama Judul Skripsi Kesimpulan 

Abdurrahman 

Jalaludin MZ 

(2013) 

Pengaruh Relationship 

Marketing terhadap 

Loyalitas Nasabah pada 

Bank Mandiri KCU 

Teluk Betung Bandar 

Lampung 

 

Ada pengaruh relationship 

marketing (financial 

benefits, social benefit dan 

stuctural benefits) 

terhadap loyalitas nasabah 

dengan nilai (R
2
) = 0,397 

 

Wenni Clara  

Kurnia 

(2013) 

Pengaruh  Relationship 

Marketing terhadap  

Loyalitas Nasabah 

pada Bank Lampung 

Ada pengaruh relationship 

marketing (financial 

benefits, social benefit dan 

stuctural benefits) 

terhadap loyalitas nasabah 

dengan nilai (R
2
) = 0,554 

Lisa Yolanda 

Adriana dan 

Ferry Setiawan 

HC  
(2014) 

Analisa Manfaat 

Customer Relationship 

Management terhadap 

Loyalitas Pelanggan di 

Pondok Tjandra Indah 

Sports Club Surabaya. 

Ada pengaruh relationship 

marketing (financial 

benefits, social benefits 

dan stuctural benefits) 

terhadap loyalitas nasabah 

dengan nilai (R
2
) = 0,654 

Avin Cristhy 

(2012) 

Analisis Pengaruh 

Kepuasan Konsumen 

terhadap Loyalitas 

Konsumen pada Klinik 

Kecantikan Kusuma 

Bandar Lampung 

Ada pengaruh kepuasan 

konsumen terhadap 

loyalitas konsumen 

dengan perbandingan 

thitung dengan ttabel adalah 

5,634 > 1,984 atau thitung  

lebih besar dari ttabel 

Fitri Apriliani, 

(2014) 

Pengaruh Relationship 

Marketing terhadap 

Kepuasan Nasabah dan 

Loyalitas Nasabah di 

Bank Syariah Mandiri 

KC Bandar Jaya 

Ada pengaruh 

Relationship Marketing 

terhadap loyalitas nasabah 

yang dimediasi oleh 

kepuasan nasabah dengan 

nilai (R
2
) = 0,472 
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B. Kerangka Pikir 

 

 

1. Ada Pengaruh Relationship Marketing terhadap Kepuasan Nasabah 

 

 

Menurut Tjiptono (2005: 215), salah satu strategi untuk memenuhi 

kepuasan konsumen adalah melalui relationship marketing strategy, dalam 

strategi ini, hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan 

berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Relationship 

marketing strategy ini dapat dijalin suatu kemitraan jangka panjang 

dengan pelanggan secara terus menerus sehingga diharapkan dapat terjadi 

bisnis ulangan (repeat business). 

 

Berdasarkan pendapat di atas relationship marketing digunakan sebagai 

salah satu strategi untuk memenuhi kepuasan nasabah. Pihak penyedia jasa 

berupaya memberikan kesan terbaik untuk pelanggannya dan setelah 

terjadinya jual beli penyedia jasa berusaha membina hubungan yang baik 

dengan pelanggannya secara berkelanjutan untuk membentuk kemitraan 

jangka panjang. 

 

 

2. Ada Pengaruh Relationship Marketing terhadap Loyalitas Nasabah 

 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001: 304), pemasaran hubungan 

(relationship marketing) adalah menciptakan, menjaga, dan meningkatkan 

hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemegang saham yang lain. 

Tujuannya ialah untuk memberikan nilai jangka panjang kepada 

pelanggan, dan ukuran keberhasilannya adalah kepuasan jangka panjang. 

Relationship marketing merupakan salah satu prinsip pemasaran yang 

menekankan dan berusaha untuk menarik dan menjaga hubungan baik 

jangka panjang dengan pelanggannya. Tujuan relationship marketing 
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menurut Chan (2003: 6), adalah untuk mempertahankan pelanggan karena 

pada umumnya biaya badan usaha untuk mendapatkan pelanggan jauh 

lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk mempertahankan pelanggan. 

Pelanggan adalah salah satu faktor penting dalam suatu perusahaan, karena 

pelanggan yang membeli barang dan jasa yang perusahaan jual. 

 

 

3. Ada Pengaruh Kepuasan Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah 

 

 

Kotler (2009: 179), menyatakan bahwa sebuah perusahaan dikatakan 

bijaksana kalau mengukur kepuasan pelanggannya secara teratur, karena 

kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah kepuasan. Pelanggan yang 

sangat puas umumnya lebih lama setia, membeli lebih banyak ketika 

perusahaan memperkenalkan produk baru dan meningkatkan produksi 

yang ada, membicarakan hal-hal yang menyenangkan tentang perusahaan 

dan produk-produknya, tidak banyak memberi banyak perhatian pada 

merek pesaing dan tidak terlalu peka terhadap harga, menawarkan ide 

produk atau layanan kepada perusahaan, dan lebih sedikit biaya untuk 

melayani pelanggan ini ketimbang pelanggan baru karena transaksinya 

bersifat rutin. 

 

Berdasarkan pendapat Kotler di atas kepuasan pelanggan sangatlah 

penting untuk kelangsungan bisnis perusahaan. Perusahaan harus selalu 

memperhatikan kepuasan dengan mengukur kepuasan mereka secara 

teratur, dari kepuasan nasabah yang sangat tinggi inilah terbentuk 

pelanggan yang akan selalu setia atau loyal. Pelanggan loyal ini akan 

selalu antusias terhadap produk-produk baru dari perusahaan, tidak tergoda 

merek pesaing yang menawarkan produk lebih murah dan selalu 

memberikan masukan yang baik kepada perusahaan itu sendiri. 
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4. Ada Pengaruh Relationship Marketing terhadap Loyalitas Konsumen 

melalui Kepuasan Nasabah 

 

 

Relationship marketing merupakan salah satu prinsip pemasaran yang 

menekankan dan berusaha untuk menarik dan menjaga hubungan baik 

jangka panjang dengan pelanggannya. Menurut Chan (2003: 6), tujuan 

relationship marketing adalah untuk mempertahankan pelanggan karena 

pada umumnya biaya badan usaha untuk mendapatkan pelanggan jauh 

lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk mempertahankan pelanggan. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa tujuan kegiatan relationship 

marketing dilakukan untuk menarik pelanggan dan membina hubungan 

baik sehingga membentuk pelanggan-pelanggan yang loyal dalam jangka 

panjang. Biaya yang dikeluarkan melalui kegiatan pemasaran ini lebih 

kecil dibandingkan biaya untuk mendapatkan pelanggan baru, selain itu 

pelanggan loyal adalah salah satu faktor penting dalam suatu perusahaan 

karena pelanggan yang membeli barang dan jasa yang dijual oleh 

perusahaan. Menurut Kotler dan Amstrong (2001: 304), pemasaran 

hubungan (relationship marketing) adalah menciptakan, menjaga, dan 

meningkatkan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemegang 

saham yang lain. Tujuannya ialah untuk memberikan nilai jangka panjang 

kepada pelanggan, dan ukuran keberhasilannya adalah kepuasan jangka 

panjang. 

 

Loyalitas tercipta dari hubungan baik jangka panjang perusahaan dengan 

pelanggannya, namun sebelum terjadinya hubungan baik dan loyalitas itu 

terbentuk pelanggan lebih dahulu merasakan kepuasan terhadap 
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perusahaan tersebut. Kunci dari mempertahankan loyalitas dan hubungan 

yang baik dengan pelanggan ialah dari kepuasan pelanggan. 

 

Menurut Kotler dan Amstrong (2001: 299), pelanggan yang puas 

cenderung akan menjadi pelanggan yang setia. Jika kepuasan meningkat, 

demikian juga halnya dengan kesetiaan. Oleh sebab itu, kepuasan 

pelanggan haruslah sangat diperhatikan dan diupayakan perusahaan 

dengan berbagai cara.  

 

Menurut Tjiptono (2005: 215), salah satu strategi untuk memenuhi 

kepuasan konsumen adalah melalui relationship marketing strategy, dalam 

strategi ini, hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan 

berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Kegiatan 

relationship marketing bisa dijadikan strategi oleh perusahaan untuk 

menarik kepuasan pelanggan dalam jual beli, sehingga ketika pendekatan 

relationship marketing yang terdiri dari fiancial benefits, social benefits, 

dan structural benefits dilakukan dengan baik kemudian pelanggan merasa 

sangat puas maka terciptalah hubungan antara perusahaan dan pelanggan 

untuk terbentuknya sebuah loyalitas dari pelanggan tersebut. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

 
 
C. Hipotesis 

 

 

1. Ada pengaruh relationship marketing terhadap kepuasan nasabah pada 

Kantor Pusat BMT Amanah Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung Timur. 

2. Ada pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah pada Kantor 

Pusat BMT Amanah Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung Timur. 

3. Ada pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas nasabah pada 

Kantor Pusat BMT Amanah Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung Timur. 

4. Ada pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas nasabah melalui 

kepuasan nasabah pada Kantor Pusat BMT Amanah Sentosa Abadi Pasir 

Sakti Lampung Timur. 

Loyalitas 

Nasabah (X3) 

Relationship 

Marketing (X1) 

Kepuasan 

Nasabah (X2) 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survey. Metode deskriptif 

dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau 

melukiskan keadaan objek atau subjek penelitian (seseorang, lembaga, 

masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak atau sebagaimana adanya (Sugiyono, 2009: 6). Tujuan penelitian ini 

merupakan verifikatif yaitu untuk menentukan tingkat pengaruh variabel-

variabel dalam suatu kondisi. 

  

Penelitian dengan pendekatan ex post facto merupakan penelitian yang 

meneliti peristiwa yang telah terjadi dengan merunut ke belakang untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. 

Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar 

maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang 

diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, 

distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis 

(Sugiyono, 2009: 7). 

 

Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan dan mengumpulkan fakta-fakta 

yang terjadi pada Kantor Pusat BMT Amanah Sentosa Abadi Pasir Sakti 

Lampung Timur, dengan adanya data-data yang dikumpulkan peneliti akan 

mengidentifikasi masalah yang terjadi lalu mencari kebenaran pengaruh yang 
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terjadi antar variabel yang menjadi sebab terjadinya masalah yaitu loyalitas 

nasabah. Sehingga peneliti akan mendapat informasi penting yang dapat 

bermanfaat untuk sekitarnya. 

 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

 

1. Populasi 

 

 

Menurut Sugiyono (2013: 117), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah 

Kantor Pusat BMT Amanah Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung Timur. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan diperoleh informasi bahwa jumlah 

nasabah BMT Amanah Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung Timur adalah 

6.882 orang. 

 

 

2. Sampel 

 

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013: 118). Agar sampel yang diambil dapat 

mewakili populasi, maka pengambilan sampelnya harus tepat. Ukuran 

populasi dalam penelitian ini sangat banyak dan tidak dapat diketahui 

secara pasti. 
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Penentuan besarnya sampel dalam penilitian ini berdasarkan rumus T. 

Yamane, yaitu: 

  
 

       
 

 

keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

d
2
=presisi yang ditetapkan 

(Riduwan, 2005: 65) 

 

Maka pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

  
     

(     )(   )    
 

        = 99 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh jumlah sampel 

yang diteliti adalah sebesar 99 responden. 

 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

 

 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non probability 

sample dengan menggunakan insidental sampling. Teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai 

sumber data (Sugiyono, 2013: 124). 

 

 

  



36 
 

C. Variabel Penelitian 

 

 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 61). 

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Variabel Eksogen (Exogenous Variable) 

Variabel exogenous dalam suatu model jalur adalah semua variabel yang 

tidak ada penyebab-penyebab eksplisitnya atau dalam diagram tidak ada 

anak-anak panah yang menuju ke arahnya, selain pada bagian kesalahan 

pengukuran. Variabel eksogen yaitu relationship marketing (X1). 

2. Variabel Moderator 

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat 

atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel independen kedua. 

Variabel moderator dalam penelitian ini adalah kepuasan nasabah (X2). 

3. Variabel Endogen (Endogenous Variable) 

Variabel endogenous yaitu variabel yang mempunyai anak panah menuju 

ke arah variabel tersebut. Variabel yang termasuk di dalamnya adalah 

mencakup semua variabel perantara dan tergantung, variabel perantara 

endogenous mempunyai anak panah yang menuju ke arahnya dan dari 

arah variabel tersebut dalam suatu model diagram jalur. Sedangkan 

variabel tergantung hanya mempunyai anak panah yang menuju ke 

arahnya. Variabel endogen dalam penelitian ini loyalitas nasabah (X3). 
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D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

 

 

1. Definisi Konseptual Variabel 

a. Relationship Marketing 

Definisi relationship marketing menurut Chan (2003: 6), adalah   

pengenalan setiap pelanggan secara  lebih  dekat  dengan  menciptakan 

komunikasi dua arah dengan mengelola suatu hubungan yang saling 

menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. 

 

b. Kepuasan Nasabah 

Menurut Tjiptono (2006: 146), kepuasan konsumen (nasabah) 

merupakan evaluasi purnabeli dimana alternatif yang dipilih sekurang-

kurangnya memberikan hasil (outcome) sama atau melampaui harapan 

konsumen. 

 

c. Loyalitas Nasabah 

Loyalitas adalah keinginan, kebutuhan dan harapan konsumen yang 

telah terpenuhi, sehingga konsumen melakukan pembelian berulang 

dan merekomendasikan kepada orang lain (Kotler, 2002: 25). 

 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

 

 

Tabel 7. Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

Relationship 

marketing 

(X1) 

 

 

 Financial 

benefits 

 

 

 Penambahan 

manfaat keuangan 

 

 

Interval 

dengan 

pendekatan 

semantic 

differential 
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 Tabel 7 (lanjutan) 

  Social 

benefits  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Structural 

benefits 

 Friendship 

(Persahabatan) 

 Fraternization 

(rasa 

kekeluargaan) 

 Personal 

recognition 

(Pengakuan atau 

penerimaan 

pribadi nasabah) 

 

 Psychological 

Benefit (perasaan 

aman dan nyaman 

nasabah) 

 Customization   

benefit (perlakuan 

khusus) 

 

Kepuasan 

Nasabah (X2) 

 

 Ketanggapa

n pelayanan 

(responsive

ness of 

service) 

 

 

 Kecepatan 

transaksi 

(speed of 

transacsati

on) 

 

 Keberadaan 

pelayanan 

(available 

of service) 

 

 Profesionali

sme 

(profesiona

lism) 

 

 

 

 

 

 

 

 Waktu 

menunggu 

pelayanan 

singkat 

 Pelayanan 

segera dimulai 

 

 Pelayanan 

transaksi cepat 

 Tranksaksi 

memerlukan 

waktu lama 

 

 Kesiapan 

karyawan untuk 

bertemu/melaya

ni nasabah 

 

 Suasana 

pelayanan 

 Keramahan 

karyawan 

 Sikap serius 

karyawan 

dalam 

pelayanan 

 Ketepatan 

pelayanan 

Interval 

dengan 

pendekatan 

semantic 

differential 
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 Tabel 7 (Lanjutan) 

  Kepuasan 

menyeluruh 

dengan jasa 

 Kepuasan 

terhadap 

pelayanan 

 Kesesuaian 

dengan harapan 

 

Loyalitas 

Nasabah (X3) 
 Repeat 

purchase 

(Melakukan 

pembelian 

berulang 

secara 

teratur) 

 Refers 

others 

(Mengajak 

orang lain) 

 

 Immunity 

(tidak 

mudah 

pengaruh 

oleh tarikan 

persaingan 

produk 

sejenis 

lainnya) 

 Meningkatkan 

transaksi 

 Menambah saldo 

 

 

 

 

 Rekomendasi ke 

orang lain 

 Menyampaikan hal 

positif 

 

 Tidak terpengaruh 

oleh pesaing 

 Setia kepada 

perusahaan 

Interval 

dengan 

pendekatan 

semantic 

differential 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

1. Observasi 

 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik ini 

digunakan apabila penelitiaan berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar 

(Sugiyono, 2013: 203). Teknik ini digunakan saat melakukan penelitian 

pendahuluan. 
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2. Interview (Wawancara) 

 

Interview digunakan sebagai teknik pengambilan data dalam metode 

survey. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan secara langsung 

gambaran yang sebenarnya sehingga diperoleh keterangan yang 

berhubungan dengan kegiatan penelitian. 

 

3. Dokumentasi 

 

Menurut Arikunto (2006: 154), dokumentasi adalah mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, majalah, agenda, notulen rapat dan sebagainya. Dalam 

penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak 

digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang 

diperoleh melalui observasi dan wawancara. 

 

4. Angket 

 

Menurut Arikunto (2006: 151), angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui. 

 

 

F. Uji Persyaratan Instrumen Penelitian 

 

 

Alat instrumen harus memenuhi persyaratan yang baik untuk mendapatkan 

data yang lengkap. Instrumen yang baik dalam suatu penelitian harus 

memenuhi dua syarat yaitu valid dan reliabel. 
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1. Uji Validitas Angket 

 

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Langkah untuk mengkaji tingkat validitas tes 

dan angket digunakan rumus korelasi product moment, yaitu. 

     
  ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑    (∑  )+*  ∑    (∑  )+
 

Keterangan: 

rxy   = koefesian korelasi antara variabel x dan y 

n    = jumlah sampel yang diteliti 

ΣX = jumlah skor X  

ΣY = jumlah skor Y (item) 

Kriteria pengujian, apabila rhitung>rtabel maka alat pengukuran atau 

angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika rhitung < rtabel maka alat 

pengukuran atau angket tersebut tidak valid dengan   = 0,05 dan dk = n 

(Arikunto, 2009: 110). 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji coba angket pada variabel 

X1, X2, dan X3 kepada 20 orang responden, kemudian dihitung 

menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil perhitungan kemudian 

dicocokan dengan tabel r product moment dengan α= 0,05 adalah 0,444 

maka diketahui hasil perhitungan sebagai berikut. (Lihat Lampiran) 

 

 Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil sebagai berikut. 

1. Relationship Marketing (X1) 

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika rhitung>rtabel, maka alat 

pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika 

rhitung<rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak valid. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 16 soal untuk variabel X1 

terdapat 2 item soal yang tidak valid yaitu item soal nomor 3 dan 9. 
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Item soal yang tidak valid dalam penelitian ini didrop. Sehingga 

angket yang digunakan untuk variabel X1 dalam penelitian ini 

berjumlah 14 soal. 

2. Kepuasan Nasabah (X2) 

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika rhitung>rtabel, maka alat 

pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika 

rhitung<rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak valid. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 16 soal untuk variabel X1 

terdapat 1 item soal yang tidak valid yaitu item soal nomor 23. Item 

soal yang tidak valid dalam penelitian ini didrop. Sehingga angket 

yang digunakan untuk variabel X1 dalam penelitian ini berjumlah 15 

soal. 

3. Loyalitas Nasabah (X3) 

 

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika rhitung>rtabel, maka alat 

pengukuran atau angket tersebut adalah valid dan sebaliknya jika 

rhitung<rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak valid. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 10 soal untuk variabel X3 

semuanya valid, maka angket yang digunakan untuk variabel X3 

berjumlah 10 soal. 

 

2. Uji Reliabilitas Angket 

 

 

Realibilitas adalah alat untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang 

digunakan dapat dipercaya dalam penelitian ini. Menguji tingkat 

realibilitas angket digunakan rumus alpha cronbach, sebagai berikut. 
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r11= (
 

   
) (  

∑  

  
) 

Keterangan:  

r11 = Reliabilitas instrumen 

n = Banyaknya butir soal 

∑      = Jumlah varians butir pertanyaan 

   = Varians total 

(Sudjana, 2002: 312). 

 

Langkah berikutnya dari hasil perhitungan dengan alfa cronbach 

dibandingkan dengan r dari tabel korelasi product moment, kriterianya 

apabila r alfa > r tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 maka instrumen 

adalah reliabel dan sebaliknya tidak.Untuk mengetahui tingkat reliabilitas 

instrumen tersebut, selanjutnya konsultasikan dengan tabel interprestasi 

nilai r product moment sebagai berikut: 

 

 

Tabel 8. Indeks korelasi 

 

Besarnyanilai r11 Kriteria 

0,800 - 1,000 Sangat tinggi 

0,600 - 0,799 Tinggi  

0,400 - 0,599 Cukup  

0,200 - 0,399 Rendah 

0,000 - 0,199 Sangat rendah 

(Riduwan, 2006: 125-126) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan SPSS, tingkat reliabel 

masing-masing variabel setelah diuji coba sebagai berikut (lihat lampiran). 

Berikut disajikan hasil analisis deskriptif dari perhitungan tersebut. 

1. Relationship Marketing (X1) 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui rhitung>rtabel yaitu 0,896 > 

0,444. Hal ini berarti, alat instrumen yang digunakan adalah reliabel. 
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Jika dilihat dari kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r = 

0,896, maka tergolong memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi. 

2. Kepuasan Nasabah (X2) 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui rhitung>rtabel yaitu 0,907 > 

0,444. Hal ini berarti, alat instrumen yang digunakan adalah reliabel. 

Jika dilihat dari kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r = 

0,907, maka tergolong memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi. 

3. Loyalitas Nasabah (X3) 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui rhitung>rtabel yaitu 0,857 > 

0,444. Hal ini berarti, alat instrumen yang digunakan adalah reliabel. 

Jika dilihat dari kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya r = 

0,857, maka tergolong memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi. 

 

 

G. Uji Persyaratan Statistik Parametrik 

 

 

1. Uji Normalitas 

 

 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan sebagai alat pengumpul data berdistribusi normal atau tidak. 

Pengujian normalitas distribusi data populasi dilakukan dengan 

menggunakan ststistik Kolmogorov-Smirnov. 

Rumusan Hipotesis: 

Ho : Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

Ha : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 
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Kriteria pengujian: 

1. Tolak Ho apabila nilai Asymp. Sig.(2-tailed) < 0.05 berarti 

distribusi sampel tidak normal. 

2. Terima Ho apabila nilai Asymp. Sig.(2-tailed) > 0.05 berarti 

distribusi sampel adalah normal. 

 

 

2. Uji Homogenitas 

 

 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak. Untuk menguji homogenitas data 

digunakan Uji Levene Statistic.  

Rumusan Hipotesis:  

Ho : Varians populasi adalah homogen 

Ha : Varians populasi adalah tidak homogen 

Kriteria pengujian: 

1. Jika probabilitas (Sig.) > 0.05 maka Ho diterima 

2. Jika probabilitas (Sig.) < 0.05 maka Ho ditolak 

 

 

H. Uji Asumsi Klasik 
 

 

1. Uji Linearitas Garis Regresi 

 

 

Uji kelinearan regresi dilakukan untuk mengetahui apakah pola  regresi 

bentuknya linier atau tidak. Sudarmanto (2005: 135), menyatakan bahwa 

kriteria pengujian yang diterapkan untuk menyatakan kelinearan garis 

regresi dengan menggunakan harga koefisien signifikansi dan 
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dibandingkan dengan nilai alpha yang dipilih oleh peneliti. Uji keberartian 

dan kelinearan dilakukan untuk mengetahui apakah pola regresi benar-

benar linear dan berarti, maka perlu adanya suatu pengujian kelinearan 

dan keberartian dengan menggunakan analisis varians yaitu sebagai 

berikut. 

 

 

Tabel 9. Tabel Analisis Varians Anava 

 
Sumber Dk JK KT F Keterangan 

Total N ∑   ∑   
  

Koefisien (a) 

Regresi (b/a) 

Residu 

1 

1 

n-2 

JK (a) 

JKReg(b/a) 

JK (s) 

JK (a) 

S
2 

reg= JK (b/a) 

S
2 

sis = 
   ( )

   
 

 

     

     
 

 

Untuk menguji 

keberartian 

hipotesis 

Tuna cocok 

 

Galat/Eror 

k-2 

 

n-k 

JK (TC) 

 

JK (G) 

S
2 
TC= 

  (  )

   
 

S
2
G= 

   ( )

   
 

 

    

   
 

Untuk menguji 

kelinieran regresi 

 

 

Keterangan 

JK  = Jumlah kuadrat 

KT  = Kuadrat tengah 

n  = Banyaknya responden 

ni  = Banyaknya anggota 

JK (a)  =  
(∑ ) 

 
 

JK (b/a) =   {∑    
(∑ )(∑ )

 
} 

JK (G) = ∑ {∑    
(∑  )

  
} 

JK (T)  = ∑   

JK (S)  = JK (T) – JK (a) – JK (b/a) 

JK (TC) = JK (S) – JK (G) 

S2reg  = Varians regresi 

S2sis  = Varians sisa 

(Sudjana, 2005: 330-332). 
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Untuk melakukan uji linieritas diperlukan adanya rumusan hipotesis 

sebagai berikut. 

H 0 : Model regresi berbentuk linier 

H 1 : Model regresi berbentuk  non linier 

Kriteria pengujian hipotesis yaitu: 

Menggunakan koefisien signifikansi (Sig.) dengan cara membandingkan 

nilai Sig. dari Deviation from Linearity pada tabel ANOVA dengan 

=0,05, dengan kriteria “Apabila nilai Sig. pada Deviation from Linearity >

 maka  H 0 diterima. Sebaliknya tidak diterima”. 

 

2. Uji Multikolinearitas 

 

Menurut Sudarmanto (2005: 136-137), uji asumsi tentang 

multikolinearitas ini dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada 

tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas (independen) satu 

dengan variabel bebas (independen) lainnya. Pengujian dengan 

menggunakan analisis regresi linear ganda, maka akan terdapat dua atau 

lebih variabel bebas atau variabel independen yang diduga akan 

mempengaruhi variabel terikatnya (dependen). Pendugaan tersebut akan 

dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak terjadi adanya hubungan yang 

linear (multikolinearitas) di antara variabel-variabel independen.  

 

Adanya hubungan yang linear antarvariabel independen akan 

menimbulkan kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependennya. Oleh karena itu, 

harus benar- benar dapat menyatakan bahwa tidak terjadi  adanya 
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hubungan linear di antara variabel-variabel independen tersebut. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Jika terjadi hubungan yang linier (multikolinieritas) maka 

akan mengakibatkan. 

a. Tingkat ketelitian koefisien regresi sebagai penduga sangat rendah, 

dengan demikian menjadi kurang akurat. 

b. Koefisien regresi serta ragamnya akan bersifat tidak stabil, sehingga 

adanya sedikit perubahan pada data akan mengakibatkan ragamnya 

berubah sangat berarti. 

c. Tidak dapat memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel independen 

secara individu terhadap variabel dependen. 

(Sudarmanto, 2005:138). 

 

Metode uji multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini ada dua 

yaitu, 

a. Menggunakan koefisien signifikansi dan kemudian dibandingkan 

dengan tingkat alpha. 

b. Menggunakan harga koefisien Pearson Correlation. Penentuan harga 

koefisien ditentukan dengan rumus: 

     
  ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑    ( ) +* ∑  (∑ ) +
 

(Arikunto, 2007: 72). 

 

Keterangan : 

    = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

x  = Skor butir soal 

y  = Skor total 

n  = Jumlah sampel 

 

Rumusan hipotesis yaitu: 

H0 : tidak terdapat hubungan antarvariabel independen. 

Ha : terdapat hubungan antar variabel independen. 
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Kriteria pengujian sebagai berikut. 

a. Apabila koefisien signifikansi < α = 0,05 maka terjadi 

multikolinearitas di antara variabel independennya. 

b. Apabila rhitung< rtabel dengan df = n-1-1 dan α = 0,05 maka H0 diterima 

sehingga tidak terjadi multikorelasi sebaliknya jika rhitung> rtabel maka 

H0 ditolak dan Ha diterima maka terjadi multikorelasi. 

 

 

3. Uji Autokorelasi 

 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di 

antara data pengamatan atau tidak. Adanya autokorelasi dapat 

mengakibatkan penaksir mempunyai varians minimum (Gujarati dalam 

Sudarmanto, 2005: 142-143).  Metode uji autokorelasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah statistik d Durbin- Waston. Tahap-tahap 

pengujian dengan uji Durbin- Waston adalah sebagai berikut. 

a. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS (Ordinary Least Square) dari 

persamaan yang akan diuji dan hitung statistik d dengan menggunakan 

persamaan    ∑ (       )
 ∑   

  
 

 
 . 

b. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen kemudian 

lihat Tabel Statistik Durbin-Waston untuk mendapatkan nilai-nilai 

kritis d yaitu nilai Durbin-Waston Upper, du dan nilai Durbin-Waston 

Lower, dl. 

c. Dengan menggunakan terlebih dahulu Hipotesis Nol bahwa tidak ada 

otokorelasi positif dan Hipotesis Alternatif: 
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Ho : ρ< 0 (tidak ada autokorelasi positif) 

Ha : ρ< 0 (ada autokorelasi positif). 

 

 

Berdasarkan keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda 

pertama, uji d dua sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 dan 2 persis 

sama di atas sedangkan langkah 3 adalah menyusun hipotesis nol bahwa 

tidak ada Autokorelasi. 

 

Rumus hipotesis yaitu. 

Ho: tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan. 

Ha : terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan. 

 

Kriteria pengujian. 

Apabila nilai statistik Durbin-Waston berada di antara angka 2 atau 

mendekati angka 2 maka dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak 

memiliki autokorelasi, dalam hal sebaliknya, maka dinyatakan terdapat 

autokorelasi (Rietveld dan Sunarianto dalam Sudarmanto, 2005: 141). 

 

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji asumsi heteroskedastisitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. 

Apabila asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas ini tidak terpenuhi, 

maka penaksir menjadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun 

besar dan estimasi koefisien dapat dikatakan menjadi kurang akurat. 

(Rietveld dan Sunaryanto, dalam Sudarmanto, 2005: 148). 
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Pengujian rank korelasi spearman (spearmans rank correlation). 

Koefisien korelasi rank dari spearman didefinisikan sebagai berikut: 

       [
∑   

 

 (     )
] 

(Sudarmanto, 2005: 148). 

 

 

 

Keterangan: 

      Koefisien korelasi spearman 

      Perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua karakteristik 

yang berbeda dari individu atau fenomena ke i 

    Banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank Di mana nilai 

rs adalah -1 ≤ r ≤ 1. 

 

Rumusan hipotesis sebagai berikut. 

H0 = Tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang 

  menjelaskan dan nilai mutlak dari residual. 

Ha   = Ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan 

    dan nilai mutlak dari residual. 

 

Kriteria pengujian sebagai berikut. 

Apabila koefisien signifikansi (Sig.) lebih besar dari   yang dipilih 

(misalnya 0,05), maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas 

di antara data pengamatan tersebut,yang berarti menerima Ho, dan 

sebaliknya apabila koefisien signifikansi (Sig.) lebih kecil dari   yang 

dipilih (misalnya 0,05), maka dapat dinyatakan terjadi heteroskedastisitas 
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di antara data pengamatan tersebut,yang berarti menolak Ho. 

 

 

I. Uji Hipotesis 

 

 

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan uji regresi linear 

dengan analisis jalur. Analisis jalur (path analysis) merupakan suatu bentuk 

pengembangan analisis multi regresi. Dalam analisis ini menggunakan 

diagram jalur untuk membantu konseptualisasi masalah atau menguji 

hipotesis yang kompleks. Menggunakan diagram tersebut, kita dapat 

menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel-variabel 

eksogen terhadap variabel endogen. Pengaruh-pengaruh tersebut tercermin 

dalam koefisien jalur. 

 

Analisis jalur (path analysis) merupakan suatu bentuk pengembangan dari 

model regresi dan korelasi, yang digunakan untuk menguji kecocokan tentang 

matriks korelasi terhadap dua atau lebih model sebab akibat yang 

diperbandingkan oleh peneliti. Umumnya model tersebut dilukiskan dalam 

bentuk lingkaran dan garis dimana anak panah tunggal menandai adanya 

hubungan sebab akibat (Sugiyono, 2010: 297). 

 

 

1. Persyaratan Analisis Jalur 

 

 

Analisis jalur mensyaratkan asumsi seperti yang biasanya digunakan 

dalam analisis regresi, khusus sensitif terhadap model yang spesifik. 

Sebab, kesalahan dalam menentukan relevansi variabel menyebabkan 

adanya pengaruh yang substansial terhadap koefisien jalur. Koefisien jalur 
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biasanya digunakan untuk mengukur seberapa penting perbedaan jalur 

yang langsung dan tidak langsung tersebut merupakan sebab akibat 

terhadap variabel terikat. Penafsiran seperti itu harus dikerjakan dalam 

konteks perbandingan model alternatif. 

 

Penggunaan analisis jalur dalam analisi data penelitian didasarkan pada 

beberapa asumsi sebagai berikut. 

a. Hubungan antar variabel adalah linear, artinya perubahan yang terjadi 

pada variabel merupakan fungsi perubahan linear dari variabel lainnya 

yang bersifat kausal. 

b. Variabel sisa (residu) tidak berkorelasi dengan variabel regresi lainnya 

(antar variabel independen) dan 

c. Variabel yang diukur berskala interval atau rasio. 

 

 

2. Langkah-Langkah Melakukan Analisis Jalur 

 

 

Secara singkat langkah-langkah analisis jalur meliputi merumuskan model 

hipotesis (diagram jalur) yang akan dianalisis sebagai berikut. 

1. Menentukan beberapa analisis regresi yang ada pada diagram tersebut 

sebagai pedoman, jumlah analisis regresi yang harus dilakukan adalah 

jumlah variabel dependent (endogen). 

2. Melakukan analisis regresi linear (sederhana atau ganda) terhadap 

masing-masing variabel dependent, digunakan metode enter. 

3. Melihat standardized beta dan tingkat signifikannya untuk masing-

masing analisis regresi yang telah dilakukan. 
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4. Memindahkan nilai-nilai standardized beta (disertai tingkat 

signifikannya) tersebut ke dalam diagram jalur. 

5. Menilai analisis jalur secara keseluruhan. 

 

Kerangka hubungan kausal empiris antara jalur dapat dibuat melalui 

persamaan struktur sebagai berikut. 

 

 
 

Gambar 2. Paradigma Jalur 

 

 

Paradigma penelitian Gambar 2 dinamakan jalur, karena terdapat variabel 

yang berfungsi sebagai jalur antara (X2). Variabel antara ini, akan dapat 

digunakan untuk mengetahui apakah untuk mencapai sasaran akhir harus 

melewati variabel antara itu atau langsung ke sasaran akhir. 

 

 

3. Model Analisis Jalur 

 

 

Persamaan struktur untuk diagram jalur adalah 

X2 = ρX2X1 + €1   (Persamaan Struktur 1) 

X3 = ρX3X1 + ρX2X1  + ρX3X2 + €2 (Persamaan Struktur 2) 

Loyalitas 

Nasabah (X3) 

Relationship 

Marketing (X1) 

Kepuasan 

Nasabah (X2) 
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Gambar 3. Substruktur 1 

 

 

      

                        

    

                                 

 

 

                                               

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Substruktur 2 

  

X1    X2 
ρX2X1 

ρX2€1 
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X1 

X2 X3 

ρX2X1 

ρX3X2 

ρX3X1 

ρX3€2 

€2 

ρX2€1 
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Keterangan: 

X1   = Relationship Marketing 

X2   = Kepuasan Nasabah 

X3   = Loyalitas Nasabah  

ρX2X1   = Koefisien Jalur X1 terhadap X2 

ρX3X2   = Koefisien Jalur X3 terhadap X2 

ρX3X1   = Koefisien Jalur X3 terhadap X1 

ρX2€1   = Koefisien Jalur Variabel Lain terhadap X2 di Luar Variabel X1 

ρX3€2   = Koefisien Jalur Variabel Lain terhadap X3 di Luar Variabel X1 

    dan X2 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

mengenai pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas nasabah 

melalui kepuasan nasabah pada kantor pusat BMT Amanah Sentosa Abadi 

Pasir Sakti Lampung Timur tahun 2016, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan program relationship marketing 

terhadap kepuasan nasabah pada kantor pusat BMT Amanah Sentosa 

Abadi Pasir Sakti Lampung Timur tahun 2016. Hal ini berarti bahwa jika 

program relationship marketing dilaksanakan dengan baik, maka kepuasan 

para nasabah akan tinggi. 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan kepuasan nasabah terhadap 

loyalitas nasabah pada kantor pusat BMT Amanah Sentosa Abadi Pasir 

Sakti Lampung Timur tahun 2016. Hal ini berarti bahwa jika kepuasan 

yang dirasakan nasabah kepada perusahaan tinggi, maka berdampak pada 

loyalitas nasabah yang akan tinggi. 

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan program relationship marketing 

terhadap loyalitas nasabah pada kantor pusat BMT Amanah Sentosa Abadi 

Pasir Sakti Lampung Timur tahun 2016. Hal ini berarti bahwa jika 
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program relationship marketing dilaksanakan dengan baik, maka loyalitas 

nasabah kepada perusahaan akan tinggi. 

4. Ada pengaruh yang positif dan signifikan program relationship marketing 

terhadap loyalitas nasabah melalui kepuasan nasabah pada BMT Amanah 

Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung Timur tahun 2016. Hal ini berarti 

bahwa jika program relationship marketing dilaksanakan dengan baik dan 

kepuasan nasabah tinggi, maka loyalitas nasabah kepada perusahaan akan 

tinggi. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh relationship marketing terhadap 

loyalitas nasabah melalui kepuasan nasabah pada kantor pusat BMT Amanah 

Sentosa Abadi Pasir Sakti Lampung Timur, maka penulis menyarankan hal-

hal sebagai berikut. 

1. BMT Amanah Sentosa Abadi sebagai penyedia jasa perbankan syariah, 

hendaknya memiliki program relationship marketing yang dilaksanakan 

dengan baik. Hal itu dikarenakan, dengan program relationship marketing 

yang dilaksanakan dengan baik, maka nasabah akan merasa puas dengan 

pelayanan yang diberikan perusahaan kepada seluruh nasabahnya. 

2. Nasabah sebagai pelanggan bank hendaklah merasakan kepuasan yang 

tinggi terhadap pelayanan perusahaan. Hal itu dikarenakan, dengan 

kepuasan nasabah yang semakin tinggi, maka nasabah akan aktif 

melakukan transaksi di perusahaan yang jangka panjang menjadi 

pelanggan yang setia dan loyal. Sebaliknya, jika kurang puas terhadap 
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perusahaan, maka nasabah akan kurang setia dan cenderung berpindah ke 

bank pesaing lainnya. 

3. BMT Amanah Sentosa Abadi sebagai penyedia jasa perbankan syariah, 

hendaknya memiliki program relationship marketing yang dilaksanakan 

dengan baik. Hal itu dikarenakan, semakin perusahaan mampu 

meningkatkan hubungan personal yang baik dengan nasabahnya, maka 

akan semakin nyaman dan loyal nasabah terhadap perusahaan. 

Sebaliknya, jika program tidak terlaksana, maka nasabah akan kurang 

setia dan cenderung berpindah ke bank pesaing lainnya. 

4. Loyalitas nasabah tidak hanya dipengaruhi relationship marketing dan 

kepuasan nasabah. Tetapi masih banyak faktor lain yang mempengaruhi 

loyalitas nasabah kepada perusahaan sehingga peran pimpinan dan para 

karyawan dalam melayani nasabah diharapkan dapat meningkatkan 

kinerjanya guna meningkatkan loyalitas nasabah. 
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