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MOTTO  

 

 

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-

ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.” 

 – Abu Hamid Al Ghazali  
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ABSTRAK 

 

Rahul Basri, tahun 2022. PENGARUH CUSTOMER RELATIONSHIP MARKETING DAN 
KUALITAS LAYANAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA 
CABANG KOTA TUAL, Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Makassar . Dibimbing oleh Pembimbing I 
Muhammad Yusuf dan Pembimbing II Andi Arif Wangsa Adingrat 
 
        Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PENGARUH 
CUSTOMER RELATIONSHIP MARKETING DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP LOYALITAS 
NASABAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KOTA TUAL. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang diolah 
merupakan hasil koesioner kualitas pelayanan . Dalam penelitian ini, metode 
penghitungan digunakan untuk membandingkan seberapa besar pengaruh dan 
pentingnya kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan.  Teknik analisis 
data meliputi penggunaan teknik regresi linier sederhana dan uji t. Hasil 
penelitian menunjukkan  bahwa  kualitas pelayanan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada BANK RAKYAT INDONESIA 
CABANG KOTA TUAL 
 
Kata kunci: kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan   
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ABSTRAK 

 

Rahul Basri, 2022. EFFECT OF CUSTOMER RELATIONSHIP MARKETING 
AND SERVICE QUALITY ON CUSTOMER LOYALTY PT. INDONESIAN 
PEOPLE'S BANK TUAL CITY BRANCH, Thesis on Management Study 
Program, Faculty of Economics, University of Muhammadiyah Makassar. 
Supervised by Supervisor I Muhammad Yusuf and Supervisor II Andi Arif 
Wangsa Adingrat 
 

         The purpose of this study was to determine whether the EFFECT OF 
CUSTOMER RELATIONSHIP MARKETING AND SERVICE QUALITY ON 
CUSTOMER LOYALTY PT. INDONESIAN PEOPLE'S BANK TUAL CITY 
BRANCH. The research method used in this study is a quantitative 
methodcalculation method is used to compare how much influence and 
importance of service quality on customer satisfaction. Data analysis 
techniques include the use of simple linear regression techniques and t test. 
The results showed that service quality had a positive and significant effect on 
customer satisfaction at BANK RAKYAT INDONESIA BRANCH KOTA TUAL 
 
Kata kunci: kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peningkatan alam semesta iklan hubungan klien di organisasi 

Bank Rakyat Indonesia adalah sekarang semakin berkembang. Hal ini 

ditandai dengan kemajuan latihan promosi yang dilakukan dengan 

memanfaatkan kantor inovasi data, mengingat untuk menawarkan 

jenis bantuan kepada klien. Sehingga organisasi dapat bertahan dan 

terus berkembang dengan cepat serta memiliki pilihan untuk 

memenuhi klien, karena klien adalah inisiasi sebuah organisasi di 

Bank Rakyat Indonesia. 

Persaingan di dunia bisnis dewasa ini menghadapi persaingan 

yang sangat cepat, kedua organisasi tersebut disibukkan dengan 

perakitan atau administrasi, khususnya di dunia keuangan. Kenyataan 

ini tidak dapat disangkal lagi sehingga setiap organisasi perlu 

menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menarik kepentingan 

terbuka. Pencapaian dalam dunia keuangan akan dipengaruhi jika 

bank dapat membuat nasabah dapat diandalkan. Organisasi yang 

pada awalnya berada pada bidang atau administrasi mengubah cara 

pandangnya menjadi klien diatur (client diatur) untuk mendapatkan 

loyalitas dan dedikasi konsumen. Pandangan ini juga berlaku untuk 

1 



2 
 

 
 

organisasi perbankan, karena teknik yang digunakan adalah untuk 

membangun kesetiaan klien. 

Apriliani (2014:2) Ketabahan klien merupakan sumber penting 

bagi organisasi. Klien yang setia akan memberikan keuntungan yang 

lebih baik bagi organisasi. Ketangguhan adalah kewajiban klien yang 

gigih untuk membeli kembali atau membeli kembali barang atau jasa 

yang dipilih dengan andal di kemudian hari. Keandalan sangat penting 

bagi organisasi perbankan untuk bertahan dan memiliki pilihan untuk 

menyaingi bank lain. Untuk menghimpun dedikasi, diperlukan upaya 

dari pihak bank untuk terus memberikan kualitas terbaik dalam setiap 

bantuan yang dimilikinya, sehingga nasabah senang dengan 

administrasi yang diberikan oleh bank. 

Penghargaan klien adalah pandangan klien tentang nilai 

penting di mana perusahaan harus mempertimbangkan nilai dalam 

mengembangkan produk dan administrasinya sehingga sesuai 

dengan apa yang diharapkan klien. Keunggulan barang adalah segala 

sesuatu yang dapat disajikan pada suatu peluang bisnis untuk 

dipertimbangkan, dibeli, digunakan atau dimanfaatkan yang dapat 

memenuhi suatu kebutuhan atau kebutuhan. Pengabdian nasabah 

adalah nasabah yang hanya tidak membeli kembali tenaga dan 

produk, misalnya dengan menyuruh orang lain membeli, juga 

merupakan penghiburan untuk melakukan pembelian ulang dan 
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mengumpulkan ketergantungan nasabah terhadap barang atau jasa 

yang ditawarkan oleh bank. (Hasan Ali, Marketing, 2008). 

Kontes masing-masing organisasi harus berusaha sebaik 

mungkin untuk membuat keuntungan item dalam memenangkan 

oposisi dengan menawarkan jenis bantuan melalui iklan hubungan 

klien terbaik untuk membuat keteguhan klien di Bank Rakyat 

Indonesia. Dalam dunia bisnis ada persaingan untuk meminta 

administrasi yang berbeda dari periklanan hubungan klien yang sama 

sekali brilian, model kontes dari organisasi di era globalisasi dapat 

digambarkan dengan adanya organisasi yang dapat menawarkan 

jenis bantuan melalui promosi hubungan klien yang hebat. untuk 

setiap salah satu klien mereka untuk memberikan nilai klien dan hadir 

untuk klien. Organisasi ini memiliki dedikasi klien dalam menjual 

berbagai barang tak tertandingi di Bank Rakyat Indonesia. 

Customer  Relationship  Marketing  (CRM)  merupakan  salah 

satu faktor yang mempengaruhi terciptanya loyalitas. Customer 

Relationship Marketing (yang selanjutnya disebut CRM) merupakan 

salah satu pendekatan bisnis yang berbasis pengelolaan hubungan 

atau relasi dengan pelanggan. CRM sebagai integrasi dari strategi 

penjualan,  pemasaran,  dan  pelayanan  yang  terkoordinasi.  CRM 

menyimpan informasi pelanggan dan menyimpan serta merekam 

seluruh kontak yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan, serta 
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membuat profil pelanggan untuk staf perusahaan yang memerlukan 

informasi tentang pelanggan tersebut. 

Setiap asosiasi tantangan harus berusaha secara jujur untuk 

memanfaatkan sesuatu dalam memenangkan perlawanan dengan 

menawarkan jenis bantuan yang paling ideal melalui publikasi 

hubungan pelanggan untuk membuat keandalan pelanggan di Bank 

Rakyat Indonesia. Dalam dunia bisnis terdapat persaingan untuk 

berbagai organisasi publikasi hubungan pelanggan yang sangat luar 

biasa, model tantangan asosiasi di era globalisasi dapat digambarkan 

dengan adanya asosiasi yang dapat menawarkan semacam bantuan 

melalui kemajuan pelanggan yang luar biasa. hubungan. untuk semua 

pelanggan mereka untuk memberikan nilai pelanggan dan hadir untuk 

pelanggan. Asosiasi ini memiliki komitmen nasabah dalam menjual 

berbagai macam merchandise di Bank Rakyat Indonesia. 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan   produk,   jasa,   manusia,   proses,   dan   lingkungan   yang 

memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas administrasi adalah cara 

yang sangat kontras antara dunia nyata dan asumsi klien untuk 

bantuan yang mereka dapatkan/peroleh. Kualitas administrasi harus 

dimulai dari kebutuhan klien/klien dan diakhiri dengan loyalitas 

konsumen dan dapat mempengaruhi keteguhan klien/klien. Ikatan 

antusias semacam ini memungkinkan organisasi untuk melihat 

dengan hati-hati asumsi dan persyaratan eksplisit klien. Dengan 
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demikian, organisasi dapat membangun loyalitas konsumen, di mana 

organisasi menambah pengalaman klien yang luar biasa dan 

membatasi atau membunuh pengalaman klien yang kurang menarik. 

(Andriasan sudarso, 2016). 

Hasil eksplorasi Madjid (2013) menunjukkan bahwa loyalitas 

konsumen berdampak pada kepercayaan dan keteguhan klien. 

Selanjutnya, kepercayaan klien memiliki dampak positif dan besar 

pada ketabahan klien dan selanjutnya kepercayaan klien menengahi 

antara loyalitas konsumen dan pengabdian klien. Sementara itu, 

penelitian yang diarahkan oleh Agusta dan Dedy (2011) menunjukkan 

bahwa kepercayaan dan loyalitas konsumen mempengaruhi dedikasi 

klien dengan tingkat koneksi yang sangat dekat. Ada banyak 

organisasi bantuan keuangan di Indonesia yang memiliki banyak klien. 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank milik negara 

terbesar yang tersebar di Indonesia. 

Hal tersebut bisa terlihat dalam hasil survei awal penulis pada 

PT. Bank Rakyat Indonesia Kota Tual tentang customer relationship 

dan kualitas layanan kepada nasabah, menunjukkan bahwa beberapa 

nasabah mengeluhkan pelayanan konsumen pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia  kota  Tual.  Hal  tersebut  dikarenakan  belum  maksimal 

layanan  yang  diberikan  oleh  pihak  Bank  BRI  dalam  memberikan 

kualitas layanan yang baik. Berdasarkan Wacananews (2020) 

mengatakan  bahwa  nasabah  mengeluhkan  antrian  panjang  ketika 
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ingin melakukan transaksi di Bank BRI namun pihak petugas Bank 

sering membatasi pelayanannya kepada nasabah yang ingin 

melakukan transaksi. Pihak bank belum mampu menyeimbangan 

kemampuan   pelayanannya   dengan   jumlah   nasabah   yang   ingin 

dilayani sehingga menimbulkan antrian panjang di loket teller dan 

costumer. Hal tersebut jika berlangsung terus menerus dapat 

berdampak buruk pada citra bank, karena kualitas layanan yang buruk 

secara tidak langsung akan berdampak pada loyalitas nasabah pada 

bank tersebut. 

Namun fakta menunjukan bahwa loyalitas nasabah Bank BRI 

terbilang tergolong tinggi. Berdasarkan laporan tahunan PT. Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) tahun 2020 menunjukan bahwa jumlah 

nasabah  Bank  BRI  telah  mencapai  lebih  dari  120  juta  dengan 

nasabah peminjam lebih dari 11 juta, serta lebih dari 100 juta nasabah 

yang melalukan penyimpanan dana. Tingginya jumlah nasabah 

menjadikan   Bank   BRI   sebagai   bank   dengan   aset   terbesar   di 

Indonesia. Sejalan   hal tersebut, berdasarkan data trenasia (2020) 

menyebutkan bahwa Bank BRI merupakan Bank dengan aset tertinggi 

di  Indonesia.  Bank  BRI  berhasil  membukukan  aset  sebesar        

Rp 1.228,09 Triliun, dan merupakan perolehan tertinggi dibandingkan 

dengan bank-bank lain yakni mengusai 21,3% dari total RP 6.017,59 

triliun.  Sehingga  dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  nasabah 

menjadi Bank BRI memiliki tingkat loyalitas nasabah yang tinggi. 
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Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka penulis tertarik 

mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Customer 

Relationship Marketing Dan Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas 

Nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa pengaruh Customer Relationship Marketing Terhadap 

Loyalitas  Nasabah  Pada  Bank  Rakyat  Indonesia  Cabang  Kota 

Tual? 

2. Apa pengaruh   Kualitas   Layanan   Terhadap   Loyalitas Nasabah 

Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual? 

C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan masalah yang disebutkan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui Pengaruh Customer Relationship Marketing 

Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Kota Tual. 

2. Untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas 

Nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual. 

 

 



8 
 

 
 

D. Manfaat Penilitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharpkan memberi manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan mengenai Pengaruh 

Customer Relationship Marketing Dan Kualitas Layanan Terhadap 

Loyalitas Nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual  

yang diterapkan oleh suatu perusahaan perbankan alam 

pengetahuan teori didapatkan dari pengalaman selama 

perkuliahan. 

2. Bagi Perbankan 

Dipercaya bahwa hal itu cenderung digunakan sebagai 

aturan dalam menyelesaikan periklanan hubungan klien dalam 

mempromosikan untuk menjalin hubungan yang nyaman dengan 

klien sebagai bentuk perluasan keteguhan melalui pemenuhan 

bantuan yang diberikan. 

3. Bagi Akademisi 

Untuk skolastik, dapat memberikan manfaat sejauh 

menciptakan masalah keuangan, terutama periklanan dan 

hubungan klien, melalui metodologi dan tingkat faktor yang 

digunakan, terutama sistem yang menampilkan hubungan klien 

untuk menentukan tingkat ketergantungan klien melalui pemenuhan 

sebagai variabel perantara. 
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4.  Bagi Masyarakat 

Dapat dijadikan referensi atau perbandingan yang sesuai 

bidang yang akan diteliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Customer Relationship Marketing 

Customer value adalah elemen penentu penting dalam 

pemenuhan. Dalam tulisan promosi, makna penghargaan klien 

berfluktuasi. Penghargaan klien adalah penilaian umum pembeli atas 

utilitas yang bergantung pada pandangannya tentang apa yang 

didapat dan apa yang diberikan. Client esteem adalah derajat 

perbandingan sifat suatu barang atau administrasi dengan biaya yang 

dibayarkan oleh pelanggan (Fandy Tjiptono, 2017). Harga diri klien 

adalah perdagangan antara kesan klien tentang kualitas/keuntungan 

barang dan penebusan dosa yang dilakukan dengan biaya yang 

dibayarkan (Wibowo, A.J. Ibnu Wibowo, 2009). Klarifikasi lain juga 

mengatakan bahwa harga diri klien adalah perbedaan yang digunakan 

dan biaya antara proposisi dan pilihan umum yang didapat klien 

tergantung pada hasil penilaian (Lia Pratiwi Chandra dan Innocentius 

Bernarto, 2012). 

Salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan 

dalam mempertahankan nasabah adalah menciptakan hubungan 

(relationship)  antara perusahaan  dan  nasabah.  Strategi 

menciptakan   hubungan   dengan   nasabah   ini   dikenal   dengan 

Relationship   Marketing.   

10 
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 Teori   relationship   marketing   diartikan sebagai proses 

dimana suatu perusahaan membangun aliansi jangka panjang dengan 

pelanggan dan calon pelanggan, bekerja sama untuk mencapai satu 

tujuan yang ditentukan. Tujuan tersebut dipenuhi  dengan memahami  

kebutuhan  pelanggan, memperlakukan   pelanggan   sebagai   mitra,   

menjamin   bahwa pegawai memenuhi kepuasan pelanggan dan 

memberikan kualitas yang baik kepada pelanggan. 

Konsep relationship marketing adalah rencana tindakan dengan 

tujuan mendasar untuk mengenali, mengharapkan, dan memahami 

kebutuhan klien dan kemungkinan klien melalui data peristiwa sosial 

tentang klien, kesepakatan, menunjukkan kecukupan, dan pola pasar. 

Promosi hubungan menekankan pada menjaga hubungan jangka 

panjang yang hebat dengan klien, penyedia, dan pedagang. 

Metodologi ini unik dalam kaitannya dengan promosi bersyarat, di 

mana organisasi atau asosiasi lebih menekankan pada penayangan 

langsung, khususnya melalui inventaris, pemberitahuan, dan 

penawaran langsung. 

Relationship marketing adalah pendekatan yang berlarut-larut, 

yang tidak sama dengan pendekatan pemasaran berbasis nilai yang 

lebih terletak pada saat ini. Alasan periklanan berbasis nilai adalah 

untuk mendapatkan klien secara adil, sedangkan motivasi di balik 

promosi hubungan adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan 

klien. Menurut Kotler dan Amstrong (2018:194) Periklanan hubungan 
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adalah cara paling umum untuk membuat, mengikuti, dan 

meningkatkan hubungan yang solid dan bernilai tinggi dengan klien 

dan individu lain yang berinvestasi. Hubungan ini merupakan suatu 

asosiasi, bukan sekedar hubungan antara pedagang dan pembeli, ini 

menyiratkan bahwa tujuan yang ditarik adalah untuk menciptakan 

manfaat nonstop dari pengumpulan klien, khususnya klien saat ini dan 

klien baru. Sebuah prosedur promosi hubungan mengharapkan untuk 

membuat sebuah asosiasi yang dimaksudkan untuk membuat dan 

menyampaikan penghargaan klien secara andal dan lebih baik 

daripada pesaing.  

Penggunaan sistem promosi hubungan yang tepat memerlukan 

informasi tentang beberapa perbedaan dalam pandangan dan reaksi 

pembeli, kesepakatan ini selalu dipatuhi dalam menjual barang-barang 

mereka. Memiliki teknik menampilkan hubungan untuk membangun 

koneksi dan mempertahankan klien dalam jangka panjang, organisasi 

akan mendapat manfaat. Koneksi klien yang hebat akan membuat 

kepercayaan dan pemenuhan sehingga akan membentuk sekelompok 

klien yang dapat diandalkan.  

Sangat baik dapat disimpulkan bahwa promosi hubungan 

adalah pekerjaan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk 

membangun hubungan yang berlarut-larut, di mana hubungan 

tersebut akan membantu kedua pemain. Alasan organisasi melakukan 

relationship showing adalah agar organisasi dapat membangun dan 
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mempertahankan basis klien yang memiliki tanggung jawab yang 

kokoh dan bermanfaat bagi organisasi (Tjiptono 2008: 417).  

Dalam penelitian Ndubisi (2008) mengatakan bahwa komponen 

dari relationship promotion adalah korespondensi, tanggung jawab, 

dan kepercayaan. 

1. Komunikasi (communication) 

Korespondensi adalah hubungan kontak antara orang-orang, 

baik secara mandiri maupun dalam pertemuan. Sementara itu, 

menurut Malau (2017) korespondensi adalah cara bagaimana 

menjelaskan kontribusi bisnis, barang dan administrasi kepada 

pembeli yang diharapkan. Tujuan korespondensi tidak hanya untuk 

mendukung perolehan barang atau layanan yang ditawarkan tetapi 

juga pemenuhan pasca-pembelian yang mendorong pembelian ulang. 

Ndubisi (2008: 100) menyatakan bahwa surat menyurat adalah suatu 

pandangan untuk secara konsisten memberikan waktu, dan data yang 

solid. Ini adalah perspektif lain tentang pertukaran cerdas antara 

organisasi dan klien. Korespondensi terdiri dari beberapa: cenderung 

verbal (baik tersusun dan lisan), visual (penggambaran, gambar, item 

show, tampak), atau campuran keduanya. Ini juga bisa berupa gambar 

yang ditujukan misalnya, oleh individu tinggi, bundling hebat, logo 

yang mempesona dan menyampaikan pesan yang tidak biasa yang 

harus diberikan pengiklan. Budyatna (2016:13) Ada 4 faktor yang 

dapat membangun ketepatan dalam berkorespondensi baik bagi 
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pengirim maupun penerima, yaitu kemampuan relasional, perspektif, 

tingkat informasi, saluran media. 

2. Komitmen 

Morgan dan Hunt (1994) menjelaskan bahwa pada dasarnya 

tanggung jawab klien adalah keinginan lama dalam diri klien untuk 

menjaga hubungan yang signifikan atau hubungan yang memberikan 

manfaat (esteemed relationship), bahwa klien akan memiliki tanggung 

jawab yang kokoh jika hubungan tersebut dipandang tinggi. . 

Tanggung jawab hubungan sebagai kaki tangan perdagangan yang 

menerima bahwa hubungan yang berkesinambungan sangat penting 

untuk menjamin upaya terbesar dalam menjaganya. Pihak yang serius 

menerima bahwa hubungan tersebut pantas untuk dicari dan 

menjamin bahwa sejauh daya tahan, tanggung jawab dibedakan 

sebagai ekspresi mental yang di seluruh dunia membahas 

pengalaman ketergantungan dalam suatu hubungan, tanggung jawab 

merangkum pengalaman ketergantungan masa lalu dan memandu 

tanggapan terhadap yang baru keadaan. 

Tanggung jawab adalah arah yang ditarik keluar dalam suatu 

hubungan, termasuk untuk menjaga hubungan, terlepas dari apakah 

itu beruntung atau malang. Secara khusus, tanggung jawab 

membahas kerinduan klien untuk menjaga hubungan yang signifikan 

dengan organisasi. Sebagai penilaian kualitas dan kejujuran klien 

yang tak tergoyahkan, kepercayaan menciptakan kepercayaan dalam 
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aktivitas klien di masa depan dan mendukung partisipasi (Palmatier 

2008; 20). Definisi lain, tanggung jawab adalah tingkat yang paling 

tinggi dalam mengembangkan ketabahan suatu hubungan dan akan 

memberikan keuntungan berlarut-larut bagi kedua pemain yang 

disertakan. Sebagai salah satu bagian dari hubungan yang 

menunjukkan, tanggung jawab adalah keinginan terus menerus untuk 

membangun hubungan yang penting. Kemantapan untuk 

mempertahankan klien adalah pandangan bahwa kaki tangan yang 

serius membutuhkan hubungan untuk bertahan tanpa akhir dan akan 

berusaha untuk mempertahankannya. 

Kepercayaan adalah pembentukan bisnis, kesepakatan antara 

setidaknya dua pertemuan akan terjadi jika masing-masing saling 

percayaKepercayaan ini tidak hanya dirasakan oleh kelompok atau 

rekan kerja yang berbeda, tetapi harus dikerjakan tanpa persiapan 

dan dapat dibuktikan. Kepercayaan telah dianggap sebagai cara 

dalam pertukaran yang berbeda antara dealer dan pembeli sehingga 

pemenuhan pembelanja dapat diakui dan benar dalam bentuk yang 

pada akhirnya dengan asumsi klien merasa abstain, ketergantungan 

akan muncul untuk terus memanfaatkan tenaga dan produk yang 

ditawarkan Kepercayaan adalah perdagangan antara kaki tangan 

yang dapat berterus terang satu sama lain dan dapat diandalkan. 

Setiap kaki tangan dapat membawa potensi kemalangan, sehingga 

ada kebutuhan untuk memberikan kekhawatiran sebagai indikasi 
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menjaga kepercayaan. Kepercayaan adalah kesiapan klien untuk 

memiliki pilihan untuk memiliki rasa percaya pada suatu organisasi. 

Variabel kepercayaan merupakan faktor signifikan yang dapat 

mengalahkan keadaan darurat dan kesulitan dan merupakan sumber 

daya yang signifikan dalam menumbuhkan koneksi jangka panjang 

dari sebuah asosiasi. Bisnis keuangan adalah bisnis kepercayaan, 

maka kerangka administrasi harus didasarkan pada pedoman kehati-

hatian (Dewi, 2008: 3).  

Bank yang dapat menjaga kepercayaan klien dan pekerja, 

ketabahan antara klien dan perwakilan dengan bank akan tetap 

terjaga. Kepercayaan yang melandasi sedemikian rupa juga dapat 

memberikan manfaat yang besar, baik bagi organisasi maupun bagi 

pembeli (Silmi, 2012: 4). Dalam membangun hubungan ini ada 

konsekuensi dan saran. Kepercayaan adalah keyakinan bahwa 

seseorang akan menemukan apa yang dibutuhkan dalam kaki tangan 

perdagangan. Kepercayaan mempengaruhi kemampuan individu 

untuk bertindak dengan tujuan tertentu dalam pikiran karena 

keyakinan bahwa kaki tangannya akan memberikan apa yang dia 

harapkan dan asumsi bahwa seseorang pada umumnya memiliki kata-

kata, jaminan atau pernyataan orang lain dapat dipercaya. Menurut 

perspektif promosi, ini merekomendasikan bahwa peningkatan 

kepercayaan dan khususnya kepercayaan, harus menjadi bagian 
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dasar dari prosedur periklanan yang mengarah pada mendorong 

pembuatan koneksi klien yang asli (Suparmi, 2018: 107). 

Ide periklanan hubungan adalah rencana tindakan dengan 

tujuan prinsip untuk mengenali, mengharapkan, dan memahami 

kebutuhan klien dan kemungkinan klien dengan data acara sosial 

tentang klien, kesepakatan, menunjukkan kecukupan dan pola pasar. 

Hubungan yang menunjukkan tekanan untuk mengikuti 

hubungan jangka panjang yang hebat dengan klien, penyedia, dan 

pedagang. Sistem ini tidak sama dengan conditional showcasing, di 

mana organisasi atau asosiasi lebih menekankan pada promosi 

langsung, khususnya melalui daftar, iklan, dan penawaran langsung 

(Budi Prabowo, (2008)). 

Alasan untuk iklan hubungan adalah untuk menemukan 

penghargaan selama Nilai Waktu Hidup yang dikontrak sebagai LTV 

dari klien. Setelah harga waktu keberadaan diperoleh, tujuan berikut 

adalah cara untuk membangun nilai waktu keberadaan setiap 

kelompok klien dari satu tahun ke tahun lainnya. Sejak saat itu, 

bagaimana memanfaatkan keuntungan yang didapat dari dua tujuan 

awal untuk mendapatkan klien baru dengan harga yang umumnya 

minimal. Sejalan dengan ini, tujuan yang ditarik adalah untuk 

menciptakan manfaat nonstop dari dua pertemuan klien, khususnya 

klien lama dan klien baru. 
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3. Langkah-langkah Relationship Marketing 

Cara-cara dalam Relationship Marketing (ukuran 

peningkatan klien) yang dilakukan oleh organisasi untuk memahami 

dan melayani klien adalah sebagai berikut: 

a. Tersangka adalah setiap individu yang mungkin berencana 

untuk membeli suatu barang, baik tenaga kerja maupun produk. 

b. Perusahaan kemungkinan memeriksa pembeli yang diharapkan, 

khususnya orang-orang yang memiliki minat yang kuat terhadap 

produk tersebut dan dapat membeli. 

c. Dis Qualified pembeli dianalisis, kemudian, kemudian dengan 

asumsi ada klien dekat yang tidak memenuhi persyaratan, 

mereka dikecualikan. 

d. Klien pertama kali adalah klien yang memenuhi kebutuhan. 

e. Transformasikan klien awal menjadi klien berulang. 

f. Mengubah klien berulang menjadi pelanggan, menjadi individu 

tertentu yang ditangani secara khusus oleh organisasi. 

g. Mengubah para klien menjadi members dan advocates yang 

dengan senang hati merekomendasikan  perusahaan  beserta 

produknya kepada orang lain dan akhirnya nasabah tersebut 

akan menjadi partners bagi perusahaan.  

Kemudian yang menjadi tantangan selanjutnya adalah 

mengaktifkan kembali nasabah  yang  tidak  aktif  atau  yang  sudah  
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meninggalkan produk-produk perusahaan karena ketidakpuasan 

mereka terhadap produk atau pelayanan yang diterima. 

4. Nilai Nasabah 

Gagasan penghargaan klien memberikan gambaran tentang 

klien suatu organisasi, memikirkan apa yang mereka butuhkan, dan 

menerima bahwa mereka akan mendapat untung dari suatu 

barang. Melihat kebutuhan lintas kegunaan dalam suatu organisasi, 

khususnya periklanan, aktivitas dan SDM sebagai hal yang esensial 

dalam mengawasi harga diri klien. Komponen mengawasi koneksi 

klien dan mengawasi penilaian harga klien adalah penugasan 

kapasitas periklanan, komponen memperluas kapasitas perwakilan 

sebagai pembuat yang berharga adalah tugas aset manusia para 

eksekutif, sedangkan komponen pelaksanaan kesetiaan yang 

berkembang lebih lanjut adalah usaha dari kegiatan kerja. 

Insentif bagi klien disebut penghargaan klien, yang 

merupakan perbedaan antara nilai yang dinikmati klien untuk 

membeli dan menggunakan suatu barang dan biaya untuk 

mengklaim barang tersebut (P.Kotler dan G.Armstrong, 2018). 

Yang dibutuhkan klien adalah bantuan dan kelebihan barang 

tersebut. Selain uang tunai, klien menginvestasikan waktu dan 

tenaga untuk mendapatkan barang. 
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5. Kualitas Layanan 

Sebagaimana dikemukakan oleh Kotler (2018:83) pengertian 

administrasi adalah segala kegiatan atau tindakan yang dapat 

dihadirkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya 

bersifat teoritis dan tidak membawa kepemilikan apapun. 

Penciptaannya bisa dibayangkan dihubungkan ke item yang 

sebenarnya soliter. Administrasi adalah tindakan pembuat untuk 

mengatasi masalah dan keinginan pembeli untuk mencapai 

pemenuhan bagi pembeli yang sebenarnya. Menurut Payne 

(2009:74), administrasi adalah kecenderungan yang menyenangkan 

atau menjengkelkan oleh penerima bantuan ketika mendapatkan 

administrasi. Payne juga mengatakan bahwa bantuan klien 

menyimpulkan: 

a. Semua latihan yang diperlukan untuk mendapatkan, mengukur, 

menyampaikan dan memuaskan pesanan klien dan untuk 

menindaklanjuti setiap latihan yang mengandung kesalahan. 

b. Ketepatan waktu dan keandalan penyampaian administrasi kepada 

klien sesuai asumsi mereka. 

c. Serangkaian latihan yang mencakup semua ruang bisnis yang 

tergabung untuk menyampaikan hal-hal dan administrasi ini 

sehingga dianggap dapat diterima oleh klien dan memahami 

pencapaian tujuan organisasi. 
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d. Jumlah permintaan yang didapat dan semua korespondensi 

dengan klien. Pengiriman barang ke klien sesuai jadwal dan tepat 

dengan semua perkembangan dan reaksi terhadap data yang 

tepat. 

Menurut Lewis dan dalam Tjiptono (2008: 180) mencirikan 

kualitas administrasi sebagai proporsi seberapa baik tingkat 

administrasi yang diberikan dapat berkoordinasi dengan asumsi klien. 

Prestasi organisasi dalam menawarkan jenis bantuan yang berkualitas 

dapat dikendalikan oleh metodologi kualitas bantuan yang telah dibuat 

oleh Parasuraman, Berry dan Zenthaml (Lupiyoadi, 2014: 181) yang 

merekomendasikan bahwa ada lima pengukuran utama yang diatur 

oleh signifikansi keseluruhannya sebagai berikut: 

1) Reliabilitas (Reliability) 

2) Daya Tanggap (Responsiveness) 

3) Jaminan (Assurance) 

4) Empati (Empathy) 

5) Bukti Fisik (Tangibles) 

 

6. Konsep Dasar Kualitas Pelayanan 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi   atau   melebihi   harapan.   Kualitas administrasi adalah 

sarana yang jauh kontras antara dunia nyata dan asumsi klien untuk 
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bantuan yang mereka dapatkan/peroleh. Kualitas administrasi harus 

dimulai dari kebutuhan klien/klien dan diakhiri dengan loyalitas 

konsumen dan dapat mempengaruhi dedikasi klien/klien. Ikatan 

antusias semacam ini memungkinkan organisasi untuk melihat 

dengan hati-hati asumsi dan kebutuhan eksplisit klien. Dengan 

demikian, organisasi dapat memperluas loyalitas konsumen, di mana 

organisasi menambah pengalaman klien yang menyenangkan dan 

membatasi atau membunuh pengalaman klien yang kurang 

menyenangkan. (Andriasan sudarso, 2016). 

7. Ciri-ciri Pelayanan yang Baik 

Dalam  melayani  nasabah  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan 

adalah  kepuasan  nasabah  terhadap  pelayanan  yang  diberikan. 

Puas artinya nasabah akan merasa semua keinginan dan 

kebutuhannya dapat dilakukan secara tepat waktu. Berikut ciri-ciri 

pelayanan yang baik adalah sebagai berikut: 

a. Tersedia sarana dan prasarana yang baik 

Pelanggan ingin dilayani secara prima. Untuk melayani pelanggan 

salah satu hal yang paling penting diperhatikan adalah sarana dan 

prasarana yang dimiliki bank. 

b.  Tersedia personel yang baik 

Kenyamanan pelanggan juga sangat tergantung dari para 

karyawan  bank  dan  cara  melayani  Karyawan  bank  harus 

ramah, sopan, dan menarik. Di samping itu, karyawan bank harus  
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cepat  tanggap,  pandai  bicara  menyenangkan,  serta pintar. 

Pegawai bank juga harus mampu memikat dan mengambil hati 

pelanggan, sehingga nasabah semakin tertarik berkunjung ke bank 

tersebut. Demikian juga cara kerja harus cepat dan cekatan. 

c. Bertanggung jawab kepada setiap pelanggan 

Dalam menjalankan kegiatan pelayanan pegawai bank harus 

mampu   melayani   dari   awal   sampai   tuntas   atau   selesai. 

Pelanggan akan merasa puas jika pegawai bank bertanggung 

jawab terhadap pelayanan yang diinginkannya. 

d. Mampu melayani secara cepat dan tepat 

Dalam melayani pelanggan diharapkan pegawai bank harus 

melakukannya sesuai prosedur. Layanan yang diberikan harus 

baik. 

e. Mampu berkomunikasi 

Artinya, pegawai bank harus dapat berkomunikasi dengan bahasa 

yang jelas dan mudah dimengerti. 

f. Berusaha  memahami  kebutuhan  pelanggan,  peawai  bank harus  

cepat  tanggap  apa  yang  diinginkan  oleh  nasabah (Kasmir, 

2014). 

7.   Dimensi Kualitas Pelayanan 

Model kualitas bantuan yang paling terkenal dan saat ini 

digunakan sebagai semacam perspektif untuk penelitian periklanan 

adalah model SERVQUAL (kependekan dari kualitas administrasi) 
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yang diciptakan oleh Parasuraman, Zeithmal, dan Berry dalam 

pengembangan penelitian mereka di beberapa bidang bantuan. , 

misalnya, perbankan ritel, Mastercard, dan perlindungan. berdasarkan 

pemeriksaan dua faktor prinsip, yaitu kesan klien atas bantuan yang 

benar-benar mereka dapatkan (melihat administrasi) dengan apa yang 

sebenarnya (antisipasi bantuan).Ketiga pakar tersebut dalam Tjiptono 

(2017) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan terdiri dari lima 

dimensi utama yakni: 

a. Kehandalan (Reliability) 

Yaitu kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat dan memuaskan. 

b. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Yaitu   keinginan   para   karaywan   untuk   membantu   para 

pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. 

c. Jaminan (Assurance) 

Yaitu  mencakup  pengetahuan,  kompetensi,  kesopanan,  dan 

sifat  dapat  dipercaya  yang  memiliki  para  staf,  bebas  dari 

bahaya, risiko, atau keragu-raguan. Untuk menumbuhkan rasa 

percaya para pelanggan kepada pelayanan perusahaan yang 

memiliki beberapa komponen antara lain: 1) Komunikasi 

(Communication), yaitu secara terus-menerus memberikan 

informasi  kepada  pelanggan  dalam  bahasa  dan  pengunaan 

kata yang jelas sehingga para pelanggan dapat dengan mudah 
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mengerti d samping itu perusahaan hendaknya dapat secara cepat  

dan  tanggap  dalam  menyikapi  keluhan  dan  komplain yang  

dilakukan  oelh  pelanggan.  2)  Kredibilitas  (Credibility), yaitu 

perlunya jaminan atas suatu kepercayaan yang diberikan kepada 

pelanggan, believability atau sifat kejujuran. Menanamkan 

kepercayaan, memberikan kredibilitas yang baik bagi perusahaan 

pada masa yang akan datang. 3) Keamanan (Security), yaitu 

adanya suatu kepercayaan yang tinggi dari pelanggan akan 

pelayanan yang diterima. Tentunya pelyanan yang diberikan 

memberikan suatu jaminan kepercayaan yang maksimal.  4)  

Sopan  santun  (Courtesy),  dalam  pelayanan adanya suatu nilai 

moral yang dimiliki oleh perusahaan dlam memberikan pelayanan 

kepada pelanggan. Jaminan akan kesopan santunan yang 

ditwarkan kepada pelanggan sesuai dengan kondisi dan situasi 

yang ada. 

4. Empati (Empathy) 

Meliputi  kemudahan  dalam  menjalin  relasi  komunikasi  yang 

baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual 

para pelanggan. 

5. Bukti fisik (Tangibles) 

Menggabungkan kantor, perangkat keras, perwakilan, dan metode 

aktual untuk korespondensi. Meskipun dibagi menjadi lima 

pengukuran yang berbeda, pengukuran ini dianggap sebagai 
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bagian yang terisolasi tetapi lebih merupakan efek lanjutan dari 

penggabungan semua nilai bagian atau pengukuran kualitas 

administrasi. 

Kualitas administrasi (SERVQUAL) atau kualitas administrasi 

seperti yang ditunjukkan oleh gagasan yang telah diperkenalkan 

sebelumnya, menghubungkan dua pengukuran secara langsung, 

khususnya pihak evaluasi SERVQUAL pada pengukuran tersebut. 

pembeli (klien), sedangkan penilaian juga dapat dilakukan pada 

pengukuran pemasok atau lebih tepatnya terletak pada kemampuan 

sifat administrasi yang diberikan oleh individu yang melayani dari 

tingkat administrasi sampai tingkat administrasi terdepan. (Andriasan 

Sudarso, 2016). 

8.  Loyalitas Nasabah 

Loyalitas Klien adalah kewajiban klien untuk bekerja dengan 

asosiasi, dengan membeli tenaga kerja dan produk lebih dari sekali 

dan meresepkan barang dan administrasi yang lebih baik daripada 

keluarga, teman dan tetangga lokal, sesuai dengan data di atas, 

dedikasi klien sebagai jaminan untuk merek, toko, penyedia 

bergantung pada karakteristik tertentu dan tercermin dalam pembelian 

berulang yang stabil (Afan Doni Sucahyo, Achmad DH. Fauzi, dan 

Zainul Arifin, 2013). 

Kesetiaan adalah konsekuensi dari pengaturan hubungan 

jangka panjang yang hebat dengan klien. Akibatnya, mempertahankan 
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bisnis memerlukan metodologi berbasis hubungan untuk memperoleh 

pemahaman tentang apa yang dibutuhkan dan dibutuhkan klien dan 

memandang klien sebagai sumber daya jangka panjang. (Hatane 

Semuel, 2012). 

Menurut   Griffin   (2008:5),   Customer   loyalty   adalah   suatu 

perilaku yang ditunjukkan dengan pembelian rutin, didasarkan pada 

unit pengambilan keputusan. Loyalitas konsumen terhadap suatu 

barang atau jasa yang  ditawarkan  oleh  suatu  perusahaan  yang 

tercermin dari kebiasaan konsumen dalam melakukan pembelian 

barang dan jasa secara terus-menerus harus selalu diperhatikan oleh 

perusahaan dengan demikian perusahaan perlu mengamati loyalitas 

konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Loyalitas 

nasabah merupakan penghiburan untuk melakukan pembelian 

berulang-ulang dan untuk mengumpulkan dedikasi klien untuk item 

atau administrasi yang disajikan oleh bank.sabah terhadap suatu 

produk atau jasa yang ditawarkan oleh bank. 

Loyalitas nasabah sebagai kekuatan hubungan antara sikap 

relatif seseorang (individual’s relative attitude) dan bisnis berulang 

(repeat patronage). Hubungan ini dipandang karena dijembatani oleh 

norma-norma sosial dan factor-faktor situasional. Anteseden kognitif, 

afektif dan konatif diidentifikasikan karena memiliki andil pada loyalitas 

(Didik Isnadi, 2005). Beberapa definisi di atas membuktikan bahwa 

loyalitas merupakan hasil dari menjalin hubungan baik dalam jangka 
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panjang dengan nasabah. Untuk itu, dalam menjalankan  sebuah  

usaha  bisnis diperlukan  pendekatan berbasis relationship agar 

diperoleh pemahaman tentang apa yang dibutuhkan  dan  diinginkan  

nasabah  serta  memandang  nasabah sebagai aset jangka panjang 

(Hatane Semuel, 2012). 

Klien mungkin merupakan aset terpenting yang diklaim oleh 

sebuah organisasi. Tanpa klien, ketahanan organisasi tidak akan 

terjamin. klien adalah pihak yang menguatkan nilai. Mereka menyusun 

asumsi untuk nilai dan menindaklanjutinya (Philip Kotler, 1997), 

seseorang yang terbiasa membeli dari Anda. Kecenderungan 

dibingkai melalui pembelian berturut-turut dan kerjasama sepanjang 

beberapa rentang waktu. Tanpa riwayat koneksi yang solid dan 

pembelian berulang, individu tersebut bukanlah klien Anda, orang 

tersebut adalah pembeli. Klien asli berkembang setelah beberapa 

waktu (Tunggal Amin Widjaja, D, 2008). 

Klien adalah seseorang yang membeli produk atau layanan 

lebih dari sekali dan mereka juga perlu mendapatkan yang terbaik dari 

perusahaan sehingga kebutuhan mereka terpenuhi, selain itu mereka 

memiliki riwayat koneksi yang kuat dan pembelian berulang. CRM 

berfokus pada apa yang dihargai klien, bukan apa yang perlu dijual 

oleh organisasi. Pengabdian klien dicirikan sebagai klien yang senang 

dengan item atau administrasi organisasi dan mereka menjadi humas 

informal yang energik. Selain itu, ia menumbuhkan keteguhan tidak 
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hanya untuk item atau administrasi, tetapi juga untuk seluruh 

pengaturan item organisasi dan administrasi sebagai komponen yang 

tidak boleh dianggap enteng atau semua dalam semua keandalan 

merek untuk selamanya. 

Ide pengabdian klien lebih terkait dengan (perilaku) daripada 

dengan perspektif. Keandalan menandakan keadaan jangka waktu 

tertentu dan mengharuskan aktivitas pembelian terjadi tidak sebanyak 

dua kali. Dari penilaian di atas, dapat dimaklumi bahwa pengabdian 

klien merupakan suatu bentuk pengabdian klien kepada suatu 

organisasi dalam jangka panjang karena klien tersebut merasa 

kebutuhannya dapat dipenuhi sehingga mereka melakukan pembelian 

ulang dan mereka akan menjadi promotor informal yang bersemangat 

untuk organisasi. Ketabahan klien adalah jalan menuju keunggulan 

organisasi. Akibatnya, pengabdian klien adalah salah satu sumber 

daya tak terbatas yang dimiliki oleh organisasi (Anatasha Onna 

Carissa, Ahmad Fauzi, et al, P). Sebanding dengan atribut pelanggan 

setia, antara lain: (1) rehash membeli secara konsisten (rehash 

membeli); (2) pembelian di luar jalur barang/administrasi; (3) 

menyambut orang lain (referensi) dan (4) menunjukkan kerentanan 

dari tarikan persaingan (tidak mudah terpengaruh) oleh daya tarik 

produk komparatif lainnya (pemeliharaan).Loyalitas nasabah 

mempengaruhi perilaku pembelian,  di  mana  pelanggan  yang  puas  
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cenderung  menjadi nasabah yang loyal, namun pelanggan yang 

loyal, tidak perlu puas (Rully Arlan Tjahyadi). 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Hatane Semuel (2012) yang berjudul “Customer Relationship 

Marketing Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan dan Loyalitas 

Perbankan  Nasional”  dari penelitian tersebut  menghasilkan 

kesimpulan  (1)  Komitmen  bank  dalam  melayani  konsumen  online 

bank  nasional  sudah   menunjukan   kualitas   yang  baik  sehingga 

memiliki hubungan pengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen. 

(2) Penanganan keluhan terhadap konsumen online bank nasional 

telah dilakukan secara efektif, sehingga memiliki pengaruh positif 

terhadap kepercayaan pelanggan. (3) Kepercayaan konsumen online 

bank nasional juga sudah baik, sehingga memiliki pengaruh positif 

terhadap loyalitas konsumen. (4) Kepercayaan konsumen online bank 

nasional dapat merupakan mediasi yang kuat antara komit-men bank 

dalam melayani dan penanganan keluhan konsumen dalam 

mempengaruhi loyalitas konsumen. 

Budi Prabowo (2008) yang berjudul “Pengaruh Relationship 

Marketing  Terhadap  Loyalitas  Pelanggan  Melalui Kepuasan 

Pelanggan Pada PT. Astra Surabaya” dari penelitian tersebut 

menghasilkan bahwa hubungan Pemasaran berpengaruh positif 

terhadap Kepuasan Pelanggan, hal ini ditunjukkan dengan nilai 
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probabilitas   kausalnya   0,000   lebih   besar   dari   0,10.   Hasil   ini 

menunjukkan bahwa hubungan pemasaran berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini terjadi karena kepuasan 

konsumen tercapai dengan upaya perbaikan dan penyempurnaan 

kepuasan dengan berbagai strategi adapun salah satu strategi yang 

dapat dipandukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan 

konsumen adalah hubungan pemasaran. 

  

C. Kerangka Penelitian 

Dari  hasil  analisis  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  

peneiti sebelumnya dan penjabaran teori mengenai masing-masing 

variabel, maka dapat dirumuskan suatu kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa customer relationship 

marketing dan kualitas layanan yang diterapkan PT. Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Kota Tual memberikan dampak atau pengaruh 

terhadap loyalitas nasabah. Rully Arlan Tjahyadi mendefinisikan 

loyalitas nasabah sebagai pengaruhi dari perilaku pembelian, dimana 
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pelanggan yang puas cenderung menjadi nasabah yang loyal, namun 

pelanggan yang loyal, tidak perlu puas.  

Strategi untuk memperoleh loyalitas nasabah yaitu dengan 

customer  relationship  marketing  dan  kualitas  layanan  menjadi  hal 

yang  penting  bagi  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Cabang  Kota  Tual 

harus  menyadari  bahwa  nasabah  adalah  aset  yang  tidak  terbatas 

yang dimiliki perusahaan, oleh karena itu membangun hubungan mitra 

dengan nasabah menjadi strategi untuk memperoleh dan 

mempertahankan nasabah. 

Loyalitas nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota 

Tual ditentukan   oleh   tingkat   kepuasan   nasabah.   Ketika   

penerapan customer relationship marketing dan kualitas layanan 

sudah berjalan dengan baik maka nasabah yang puas cenderung 

menjadi nasabah yang loyal. 

Dari tabel di atas customer relationship marketing diukur 

menggunakan dimensi yang dikemukakan oleh Ndubisi, sedangkan 

kualitas layanan menggunakan dimensi yang dikemukakan oleh 

Lupiyoadi. 

 

D.  Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul. Suatu  hipotesis akan diterima  jika  didukung  oleh  
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tersedianya  data yang memadai. Hipotesis pada dasarnya merupakan 

proporsi atau anggapan yang mungkin benar, dan sering digunakan 

sebagai dasar pembuatan keputusan atau persoalan ataupun untuk 

dasar penelitian  

lebih lanjut (Supranto, 2011). Menurut Sugiyono (2017) 

hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya 

disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Hipotesis merupakan anggapan dasar kemudian membuat teori 

sementara yang kebenarannya masih perlu diuji. Jadi hipotesis 

merupakan jawaban sementara dari pernyataan-pernyataan yang 

dikemukakan dalam perumusan masalah. Dalam kaitannya dengan 

judul skripsi di atas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Diduga  customer  relationship  berpengaruh  positif  dan  signifikan 

terhadap  loyalitas  nasabah  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Cabang 

Kota Tual. 

2. Diduga kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Kota Tual. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Bagian penting dari setiap gerakan eksplorasi sedang 

mengumpulkan rencana untuk menyelesaikan pemeriksaan. Strategi 

pemeriksaan merupakan bagian penting karena benar-benar 

menentukan pencapaian atau kekecewaan suatu investigasi. Metode 

penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. 

Pengertian lain dari metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, 

observasi, tes maupun dokumentasi. Metode penelitian  merupakan 

suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap 

segala permasalahan. 

Eksplorasi yang digunakan dalam makalah ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan metodologi tersendiri. Teknik eksplorasi kuantitatif 

merupakan salah satu pemeriksaan yang penentuannya teratur, 

tersusun dan tertata dengan jelas dari awal hingga pembuatan 

rencana eksplorasi (Sugiyono, 2013). Strategi eksplorasi kuantitatif 

dapat diartikan sebagai teknik pemeriksaan yang bergantung pada 

cara berpikir positivisme, digunakan untuk menganalisis populasi atau 

tes tertentu, prosedur pemeriksaan sebagian besar diselesaikan 

secara sewenang-wenang, pengumpulan informasi menggunakan 

34 
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instrumen penelitian, penyelidikan informasi bersifat kuantitatif atau 

faktual dengan titik dari untuk menguji spekulasi set up. 

Metode  penelitian  adalah  cara-cara  yang  digunakan  oleh 

peneliti   dalam   merancang,   melaksanakan,   pengolah   data,   dan 

menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu. 

Penelitian ini mengkaji tentang Pengaruh Customer Relationship 

Marketing Dan Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada 

Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual. 

Dalam pengujian kuantitatif, hipotesis sangat penting digunakan 

untuk membantu analis dalam menemukan masalah penelitian, 

spekulasi, ide, strategi dan menemukan perangkat penyelidikan 

informasi yang kemudian digunakan untuk menguji teori-teori yang 

telah ada. 

Dilihat dari sudut pandang destinasi, eksplorasi kuantitatif 

memiliki beberapa fokus. Diantaranya diarahkan pada pembuatan 

model numerik, dimana penelitian ini tidak hanya menggunakan 

spekulasi yang diambil dari studi penulisan atau spekulasi, tetapi juga 

penting untuk membangun teori-teori yang memiliki hubungan dengan 

keajaiban-keajaiban biasa untuk direnungkan. Jadi pemeriksaan 

kuantitatif ini memiliki alasan yang signifikan dalam membuat estimasi. 

Demikian pula, estimasi sebagai komunitas eksplorasi, mengingat 

hasil estimasi akan membantu dalam hubungan esensial antara 

persepsi dan hasil informasi kuantitatif. 
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Tujuan lainnya adalah untuk membantu memutuskan hubungan 

antara faktor-faktor dalam suatu populasi. Sama seperti membantu 

memutuskan rencana ujian. Membahas rencana pengujian kuantitatif, 

ia memiliki dua struktur, khususnya penelitian yang menarik dan 

pemikiran pengujian. Ini seharusnya menjadi eksplorasi yang tidak 

salah lagi jika analis hanya menguji hubungan antara faktor-faktor 

hanya satu kali. Sementara itu, yang dimaksud dengan konsentrasi 

percobaan pada penelitian adalah titik di mana analis mengambil 

estimasi antara faktor-faktor sebelumnya dan sebelum eksplorasi. 

Oleh karena itu, estimasi sebelumnya dan sebelumnya tidak dilakukan 

untuk menentukan keadaan dan hasil yang logis. Ini juga dapat 

digunakan untuk menemukan keajaiban apa yang sedang diselidiki. 

Atribut eksplorasi kuantitatif memiliki beberapa fokus. 

Diantaranya adalah eksplorasi kuantitatif dalam menampilkan isu-isu, 

lebih kepada isu-isu eksplisit yang dijadikan sebagai titik fokus kajian. 

atribut yang berbeda, hadir untuk menjawab isu-isu tertentu yang 

dibawa oleh pencipta dengan cara. ciri penting dari eksplorasi 

kuantitatif, pemeriksaan ini bukan hasil-diatur. mengukur diatur. Hal-

hal yang dipusatkan lebih banyak melibatkan sesuatu yang menarik 

namun pada saat yang sama berpihak pada landasan eksplorasi logis. 

Mengenai kualitas yang berbeda, spesialis menjadi instrumen penting 

dalam berbagai informasi. Kemudian, pada saat itu diidentifikasi 

dengan konfigurasi eksplorasi yang digunakan, itu bersifat sementara. 
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Pemeriksaan kuantitatif dilakukan melalui persepsi, pertemuan atau 

juga dapat menggunakan prosedur penyelidikan informasi. 

 

B. Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota 

Tual. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan kurang lebih 

selama 2 bulan lamanya antara bulan september.dan oktober. 

C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

1. Variabel bebas independent variable merupakan variable yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen. Dari defenisi diatas maka variable bebas tahap 

pengujian pertama adalah  costumer relationship marketing  (X1). 

Dan tahap  pengujian   kedua  adalah   kualitas   pelayanan  (X2) 

(Sugiyono, 2008). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

costumer relationship marketing dan kualitas pelayanan. 

2. Variabel  terikat  dependent  variable  merupakan  variabel  yang 

nilainya  dipengaruhi  oleh  variable  independen.  Variable  terikat 

tahap pengujian pertama dalam penelitian ini adalah loyalitas 

nasabah (Y). Variabel terikat merupakan variabel utama yang 

menjadi  faktor  yang  berlaku  dalam  investigasi.  Variabel  terikat 

dalam   penelitian   ini   adalah   loyalitas   nasabah   Bank   Rakyat 

Indonesia Cabang Kota Tual. 
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Tabel 1.1 Defenisi Operasional 

Variabel Defenisi Operasional Indikator 

Costumer 

relationship 

marketing 

(X1) 

Karyawan yang berfungsi 

untuk melayani nasabah 

sehingga mendapatkan 

pelayanan yang baik serta 

terpercaya 

1. Karyawan  mempunyai  bakat  dan 

keahlian   dalam   

mengembangkan produk 

2. Karyawan    profesioanal    dalam 

menyelesaikan problema yang ada 

3. Karyawan mempunyai ketekunan 

adab dalam melayani nasabah 

dengan baik 

Kualitas 

Layanan 

(X2) 

Kualitas pelayanan 

sebagai setiap tindakan 

atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh satu pihak 

kepada pihak lain, pada 

dasarnya tidak berwujud 

dan tidak mengakibatkan 

kepemilikan apapun 

1. Tangible 

2. Reliabel 

3. Responsiveness 

4. Assurance 

5. Emphaty 

 

Loyalitas 

nasabah 

(Y) 

Nasabah setia yang dapat 

membuat perusahaan 

bank akan berkembang 

dengan pemasaran yang 

1. Nasabah menabung dan infestasi 

yang besar kepada perusahan 

bank 

2. Nasabah mengajak kerabat 
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dilakukannya tanpa 

adanya keterikatan, murni 

hadir dari kepuasan dari 

nasabah tersebut 

sehingga terkesima 

kerjanya untuk menabung bersama 

perusahaan bank tersebut 

3. Perusahan kerja yang dimiliki 

nasabah sejalan penyimpanan 

infestasinya oleh perusahaan bank. 

 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut populasi adalah keseluruhan dari serumpun atau 

sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian sehingga dapat 

dijadikan sebagai sumber data penelitian. Populasi merupakan 

keseluruhan data yang menjadi perhatian peneliti yang berada dalam 

suatu ruang lingkup dan waktu yang sudah ditentukan. Populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek maupun subjek yang 

memiliki karakteristik dan kuantitas tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari yang kemudian untuk ditarik kesimpulannya. 

Menurut Sudjana (2010: 6), Populasi adalah totalitas semua 

nilai yang mungkin, hasil yang menghitung ataupun pengukuran, 

kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteritik tertentu dari semua 

anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin mempelajari 
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sifat-sifatnya Dalam   penelitian   ini populasi sebanyak 100 Nasabah 

Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual. 

2. Sampel 

Sampel disini merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut atau jumlah atribut yang dipindahkan 

oleh populasi. Sampel juga merupakan bagian dari populasi yang 

diteliti  (Sugiono,  2015).  Juliansyah  Nor,  pangembilan  sampel 

adalah proses memilih sejumlah elemen seperlunya dari populasi, 

sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat 

atau karakteristiknya akan dapat membuat lebih dapat 

menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen 

populasi (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini sampel sebanyak 50 

nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual. Adapun teknik 

penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Slovin 

adalah sebagai berikut: 

 

Kelonggaran ketelitian kesalahan yang dapat ditolerir dalam 

pengambilan sampel pada teknik slovin adalah e = 0,1 (Sunaryati, 
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2019).  Adapun  ketentuan  yang  digunakan  dalam  rumus  slovin 

sebagai berikut (1) nilai e= 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah 

besar dan (2) nilai e= 0,2 (20%) untuk populasi dalam jumlah kecil. 

Sehingga rentang sampel yang dapat diambil dari teknik slovin adalah 

10-20% dari populasi penelitian. Adapun jumlah populasi dalam 

penelitian ini adalah 100 nasabah dengan tingkat presentasi 

kelonggaran sebesar 10%. Sehingga perhitungan rumus slovin dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Berdasarkan perhitungan di atas sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 50 responden. Sampel adalah wakil dari semua 

unit strata yang ada di dalam populasi. Hasil penelitian dari sampel 

tersebut harus benar-benar dapat mewakili populasi, sehingga tatacara 

penarikan kesimpulan dan bobot sampel harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Sampel yang dapat menjamin ketepatan 

kesimpulan adalah sampel yang benar-benar representative. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan  pengambilan  

sampel  Nonprobability  Sampling  dengan teknik sampel jenuh. 
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E. Jenis dan sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini merupakan faktor yang 

sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari 

hail penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan 

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpuan data. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh peneliti 

dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau pada objek 

(Murti Sumarni dan Salamah Wahyuni, 2006).  Data primer 

merupakan sebuah informasi yang bersumber dari sumber 

langsung yang dikumpulkan secara eksplisit dan secara lugas 

diidentifikasi dengan masalah yang sedang diteliti. Data primer 

ialah data yang diperoleh atau   dikumpulkan   langsung   di   

lapangan   oleh   orang   yang melakukan  penelitian atau  yang  

bersangkutan  yang memerlukannya. 

2.  Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari pihak manajemen berupa data 

internal perusahaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh 

atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari 

sumber- sumber yang telah ada (Danang Sunyoto, M, 2011). Data 

ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah 

diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, 
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buku, dan lain sebagainya. Data sekunder dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

a. Data  internal,  yaitu  data  yang  tersedia  dan  tertulis  pada 

sumber data sekunder itu sendiri. Misalnya laporan keuangan, 

laporan penjualan dan laporan hasil riset pada perusahaan 

manufaktur. 

b. Data eksternal, yaitu data yang diperoleh dari sumber luar 

Misalnya, informasi yang  diperoleh dari kantor atau organisasi 

yang tugasnya mengumpulkan informasi yang terkait dengan 

objek pemeriksaan. Informasi tambahan juga dapat diperoleh 

melalui web, buku harian, dan karya sastra lain yang terkait 

dengan objek penelitian. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1.  Kuesioner 

Dalam ulasan ini informasi diperoleh dengan memanfaatkan 

polling. Strategi jajak pendapat adalah perkembangan pengaturan 

pertanyaan yang sengaja dirancang dengan harapan bahwa setiap 

pertanyaan dapat dipahami dan diselesaikan oleh responden 

secara efektif. Kemudian, survei itu dikembalikan ke ilmuwan untuk 

pengujian tambahan (Bungin, 2005:123). Data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) 

yang diberikan secara langsung kepada responden. Pertanyaan 
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dalam kuesioner tersebut dibuat dengan menggunakan  skala  

1)Sangat  Tidak  Setuju;  2) Tidak Setuju;3) Netral  atau  Ragu-

ragu; 4) Setuju; 5) Sangat Setuju.  Kemudian ditabulasi, 

dikelompokkan atas jawaban responden kemudian dihitung dan 

dijumlahkan sampai terwujud tabel. 

2.  Dokumentasi 

Selain menggunakan metode kuesioner, peneliti juga 

menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah 

metode pengumpulan data oleh peneliti berupa pengambilan 

gambar dan mengumpulkan data-data dokumen, surat-surat, 

catatan harian, laporan dan sebagainya. 

G. Teknik Rancangan analisis data 

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini, antara lain: 

a.  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan  

masing- masing indikator dalam setiap variabel. Analisis deskriptif 

yang dipakai adalah deskriptif presentase. Skor dari masing-masing 

variabel dijumlahkan dan dibandingkan dengan skor idealnya 

sehingga akan diperoleh presentase skor. Selanjutnya 

dibandingkan dengan kriteria yang digunakan dan diketahui 

tingkatannya. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain: 1) 

Mengumpulkan   data   dari   angket   dan   dokumentasi,   2) 
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Mengubah data kualitatif yang diperoleh dari angket dan 

dokumentasi menjadi data kuantitatif dengan cara menentukan skor 

jawaban responden dengan ketentuan skor, 3) Membuat tabulasi 

data, dan 4) Memasukkan dalam rumus deskriptif presentase 

 

Teknik analisis data merupakan salah satu strategi yang 

digunakan untuk menangani informasi penelitian untuk memperoleh 

tujuan dari informasi yang didapat. Selanjutnya informasi yang 

terkumpul harus segera diinvestigasi karena seandainya informasi 

tersebut diteliti maka informasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan 

untuk menjawab permasalahan yang telah dirinci.. Pengolahan  data 

dilakukan denganteknik analisis jalur (path analysis), menggunakan 

program SPSS (Statistical Package for SocialScience) for Windows 

(Saifuffin Azwar, 2008). 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah  analisis  Regresi  linier  berganda.  Analisis  linier  

berganda adalah metode statistik untuk menguji pengaruh antara satu 

variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas (Amos Neolaka, 
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2014). Analisis digunukan untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat berhubungan positif atau negatif 

dan untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila variabel 

bebas mengalami kenaikan atau penurunan. Persamaan analisis 

regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Y   = a + b1X1 + b2X2 + e,  

dengan ketentuan: Keterangan: 

Y   = variabel terikat (loyalitas nasabah) 

X1 = variabel bebas satu (customer relationship)  

X2 = variabel bebas dua (kualitas layanan) 

a  = nilai konstanta 

b1 = nilai koefisien regresi (X1)  

b21 = nilai koefisien regresi (X2)  

e   = standar error 

 

Analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Hasil Uji Coba Instrumen 

Instrumen penelitian perlu diuji terlebih dahulu untuk  enentukan 

bahwa instrumen yang hendak digunakan dapat mengukur variabel  

yang diteliti sesuai indikator yang telah dirumuskan. 
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a. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Rumus untuk menguji 

korelasi yang dikemukakan oleh Pearson, dikenal dengan rumus 

korelasi product moment: 

 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi 

N = jumlah subyek 

X = skor nomor tertentu 

Y = skor total item 

Perhitungan validitas dibantu dengan menggunakan SPSS 

for Windows Release 16 dan diuji cobakan pada 30 responden dari 

pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual.. Kemudian 

hasil r yang didapat dari perhitungan dibandingkan dengan harga r 

tabel product moment. Harga r tabel dihitung dengan taraf 

signifikan 5% dan n sesuai dengan jumlah peserta didik yang diuji 

coba. Jika rxy > r tabel, maka dapat dinyatakan butir soal tersebut 

valid (Suharsimi Arikunto, 2010). 
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b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji 

reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan program SPSS 

dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0,60. (Imam Ghozali, 2011). 

2. Analisis Uji Persyaratan 

Uji persyaratan perlu dilakukan agar penggunaan rumus 

tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 

a. Uji Normalitas 

Uji kenormalan data dilakukan terlebih dahulu sebelum 

dilakukan uji hipotesis. Uji normalitas data bertujuan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi, variabel terikat dan 

bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov- 

Smirnov. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk tabel secara 

berurutan mulai dari yang terkecil, diikuti dengan frekuensi masing-

masing (f), frekuensi kumulatif (F), serta nilai Z dari masing-masing 

skor. Z dapat dihitung dengan rumus: 
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Probabilitas di bawah nilai Z (P < Z) dapat dicari pada tabel 

Z. Besaran masing-masing baris a2 diperoleh dengan mencari 

selisih antara F/n dengan P < Z. Besaran a1 diperoleh dengan 

mencari selisih antara f/n dengan a2. Langkah selanjutnya adalah 

membandingkan angka tertinggi dari a1 dengan tabel Kolmogorov-

Smirnov pada taraf kesalahan 5% sesuai jumlah responden. 

Rumusan hipotesis:      

Ho : F (X) = Normal 

Ha : F (X) ≠ Normal 

Kriteria pengujian: 

Terima Ho jika a1 maksimum < Dtabel 

Tolak Ha jika a1 maksimum > Dtabel17 

Perhitungan  normalitas  dibantu  dengan  menggunakan 

aplikasi SPSS for windows release 16. 
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3. Analisis Uji Hipotesis 

Analisis uji hipotesis dilakukan untuk menganalisis data yang 

diperoleh dengan menggunakan angket dan dokumen berupa nilai 

siswa serta untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel X1 

dan X2. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 

PT. Bank rakyat Indonesia adalah salah asatu bank milik 

pemerintah yang tersebardi Indonesia. PT. Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Tual berdudukan dijalan Jenderal Soedirman Langgur Kabupaten 

Maluku Tenggara, memilki izin prinsip Departemen Keuangan Republik 

Indonesia Nomor S-264/MK.17/1993 tanggal 16 Maret 1993 yang 

diperkuat dengan akta pendirian Notaris Titiek Soeryati Soekesi, SH. 

Nomor 10 tanggal 04 Mei 1993 selanjutnya izin usaha Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 125/MK.17/1994 anggal 25 Mei 1994 dengan 

perusahaan perseroan terbatas yang bergerak pada bidang pelayanan 

jasa keuangan konvensional. Adapun kegiatan usahanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, tabungan, memberikan kredit, menempatkan dananya 

dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat 

deposito. 

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, PT. Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Tual memilik beberapa strategi yang 

dituangkan dalam visi dan misi yaitu : 

1. VISI Bank Rakya Indonesia Cabang Tual “menjadi Bank Komersial 

yang terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah” 

51 
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2. MISI Bank Rakyat Indonesia Cabang Tual, adalah : 

a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan 

mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan 

menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat 

b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan 

kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya 

manusia yang professional dangan melaksanakan praktek Good 

Corporate Governance. 

c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan 

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, PT. Bank 

Rakya Indonesia memiliki fungsi yaitu : 

1. Menghipun dana kemudian menyalurkan kepada masyarakat 

sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dan alat pengembangan 

ekonomi daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan 

daerah. 

2. Menghimpun dana jangka pendek dan jangka panjang dengan cara 

menerima simpana dalam bentuk tabungan, deposito dan atau 

menerbitkan surat-surat berharga. 

Tujuan dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tual terdiri atas 

tujuan jangka pendek dan jangka panjang adalah sebagai berikut : 
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1. Tujuan jangka pendek 

Tujuan jangka pendek adalah sasaran yang harus dicapai oleh 

perusahan dalam jangka yang waktu relative pendek, yakni 

dibawah 1 (satu) tahun. Adapun tujuan tersebut adalah 

menyalurkan kredit tepat pada target market; memperbaiki kualitas 

sumber daya manusia; mempertahankan posisi bank dalam 

persaingan. 

2. Tujuan jangka panjang 

Tujuan jangka panjang adalah sasaran yang harus dicapai oleh 

perusahaan dalam waktu relative panjang, yakni diatas 1 (satu) 

tahun. Tujuan tersebut adalah mencapai keuntungan yang 

maksimal dengan menghasilkan produk yang mampu menguasai 

sasaran dalam jangka waktu yang lama. 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Deskripsi Responden 

Analisis deskripsi responden adalah menguraikan atau memberi 

gambaran mengenai identitas seorang responden dalam penelitian 

yang dilakukan pada perusahaan, sebab dengan menguraikan 

karateristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, 

maka akan diketahui identitas responden. Adapun penguraian 

identitas seorang responden sebagai berikut : 
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a. Jenis Kelamin Responden 

Adapun pengelompokan jensi kelamin responden pada 

perusahaan PT.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KOTA 

TUAL, sebagai berikut: 

       Tabel 4.1 : Karakteristik Responden Berdasarkan tingkat pendidikan 

No Jenis Kelamin Jumlah  Presentase (%) 
1 Laki-laki 53 53,0 
2 Perempuan 47 47,0 

JUMLAH 100 100 
Sumber : Data diolah, (2022) 

Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah responden 

nasabah bank rakyat Indonesia 53 responden berjenis kelamin laki-

laki dan 47 responden berjenis kelamin perempuan. Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas yang menjadi nasabah laki-laki dan 

perempuan sama-sama memiliki kesadaran untuk menabung di 

bank rakyat Indonesia cabang kota tual. 

b. Karasteristik responden menurut usia 

Adapun pengelompokan Usia nasabah pada perusahaan 

PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota TuaL, sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
No Usia Jumlah Presentase (%) 
1 17 - 30 Tahun 47 47,0 
2 31 - 40 Tahun 23 23,0 
3  41 - 50 Tahun 22 22,0 
4  ≥ 50 tahun 8 8,0 

JUMLAH 100 100 
Sumber : Data diolah, (2022) 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa usia nasabah 17 – 30 

tahun sebanyak 47 orang atau 47,0%, usia karyawan 31 – 40  

tahun sebanyak 23 orang atau 23,0%, usia karyawan 41 - 50 

Tahun  sebanyak 22 orang atau 22,0%, usia ≥ 50 tahun sebanyak 8 

orang atau 8,0%.  Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan yang 

menjadi nasabah di Perusahaan PT.BANK RAKYAT INDONESIA 

CABANG KOTA TUAL masih dalam usia produktif 17 - 30 tahun. 

 

c. Karasteristik responden menurut lama menjadi nasabah 

Masa nasabah adalah lamanya seorang responden menjadi 

nasabah pada  PT. PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual., 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 : Karakteristik Responden Berdasarkan Lama  menjadi 
nasabah 

No Masa Nasabah  Jumlah  Presentase (%) 
1 < 1 Tahun 25 25,0 
2 1 Tahun – 2 Tahun 41 41,0 
3 2 Tahun – 4 Tahun 18 18,0 
4 >4 Tahun 16 16,0 

JUMLAH 100 100 
Sumber : Data diolah, (2022) 

Tabel diatas menunjukkan bahwa masa nasabah menabung <1 

tahun sebanyak 25 orang atau 25,00%, dan 1 – 2  tahun sebanyak 41 

orang atau 41,0%, dan masa 2 – 4  tahun sebanyak 18 orang atau 18,0% 

dan >4 tahun sebanyak 16 orang atau 16,0%. Hal ini menunjukkan bahwa 

mayoritas berada pada rentang 1 – 2 tahun yang menjadi nasabah di 

Perusahaan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual. 
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d. Karasteristik responden menurut pekerjaan 

Berdasarkan kuesioner yang telah dihimpun, hasil deskriktif menurut 

pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.4 : Karakteristik Responden Berdasarkan pekerjaan 

No Masa Nasabah  Jumlah  Presentase (%) 
1 Dosen/Guru 14 14,0 
2 Mahasiswa 18 18,0 
3 Pegawai swasta 30 30,0 
4 PNS/POLRI/TNI 13 13,0 
5 Wirausaha 12 12,0 
6 Lainnya 13 13,0 

JUMLAH 100 100,0 
Sumber : Data diolah, (2022) 

Karasteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan, terlihat 

bahwa sebagian responden yang bekerja sebagai dosn/guru 

sebanyak 14 orang atau 14,0%, mahasiswa sebanyak 18 orang 

atau 18,0%, pegawai swasta sebanyak 30 orang atau 30,0%, 

PNS/POLRI/TNI sebanyak 12 orang atau 12,0%, wirausaha 12 

orang atau 12,0% dan lainnya 13 orang atau 13,0%. 

 

e. Karasteristik responden berdasarkan pendapatan 

Berdasarkan kuesioner yang telah dihimpun, hasil deskriktif 

menurut penghasilan nasabah dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.5 : Karakteristik Responden Berdasarkan pendapatan 

No Penghasilan 
Nasabah  Jumlah  Presentase (%) 

1 < 1 juta 7 7,0 
2 1 – 3 juta 47 47,0 
3 4 – 6 juta 39 39,0 
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4 7 – 10 juta 5 5,0 
5 >10 juta 2 2,0 
JUMLAH 100 100,0 
Sumber : Data diolah, (2022) 

Berdasarkan tabel diketahui bahwa penghasilan dari 100 

responden bank bri cabang tual bahwa penghasilan <1 juta 

sebanyak 7 responden atau 7,0%, penghasilan 1 – 3 juta 

sebanyak 47 orang atau 47,0%, penghasilan 4 – 6 juta 

sebanyak 39 orang atau 39,0%, penghasilan 7 – 10 juta 

sebanyak 5 orang atau 5,0% dan >10 juta sebanyak 2 orang 

atau 2,0%. Rata-rata penghasilan nasabah bank Bri cabang 

kota tual yaitu gaji UMR yang pada umumnya 1 – 4 juta. 

2. Deskriktif Kategori Variabel 

Deskripsi kategori variabel menggambarkan tanggapan 

karyawan Perusahaan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota 

Tual. mencakup permasalahan yang berkaitan dengan Customer 

Relationship Marketing , Kualitas Layanan terhadap Loyalitas 

Nasabah pada karyawan Perusahaan PT.Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Kota Tual. Data hasil penelitian kemudian dikategorikan 

kedalam lima kategori kelompok yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup 

Baik, Kurang Baik, Sangat tidak baik. Hasil kategorisasi tesebut 

disajikan sebagai berikut: 

a. Analisis Customer Relationship Marketing  

Customer Relationship Marketing ini diketahui sedikit banyaknya 

mempengaruhi Loyalitas Nasabah karyawan secara langsung dan 
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berperan penting dalam melancarkan tugas pokok dan fungsi 

karyawan disetiap bagian. Dalam penelitian ini analisis 

dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tanggapan 

responden atas Customer Relationship Marketing  yang 

dihubungkan terhadap Loyalitas Nasabah. 

Tabel 4.6 : Analisis Deskriptif Customer Relationship Marketing 

 
Pernya 
Taan 

SB B CB KB TB 
TOTAL 

5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % F % 

X1.1 46 46 52 52 2 2 0 0 0 0 100 100 
X1.2 46 46 51 51 3 3 0 0 0 0 100 100 
X1.3 46 46 50 50 4 4 0 0 0 0 100 100 
X1.4 48 48 48 48 4 4 0 0 0 0 100 100 
X1.5 45 45 49 49 6 6 0 0 0 0 100 100 
X1.6 48 48 44 44 8 8 0 0 0 0 100 100 
X1.7 45 45 49 49 6 6 0 0 0 0 100 100 
X1.8 48 48 48 48 4 4 0 0 0 0 100 100 
X1.9 53 53 49 49 7 7 0 0 0 0 100 100 
X1.10 54 54 42 42 4 4 0 0 0 0 100 100 

Sumber : Data Nasabah Perusahaan PT.BRI CABANG KOTA TUAL, 2022 

Keterangan : 
SB : Sangat Baik ;  B : Baik ;CB : Cukup Baik ;KB : Kurang Baik ;TB : Tidak Baik 
 

Berdasarkan, pada data tabel diatas dengan jumlah 

responden 30, tanggapan responden mengenai Customer 

Relationship Marketing  adalah sebagai berikut: 

1) Nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual Brandan 

dapat menikmati layanan transaksi 24 jam phone bangking. 

Responden yang menjawab sangat baik 46 orang (46,0%), Baik 

52 orang (52,0%), cukup baik 2 orang (2,0%). 

2) Ketepatan  waktu costumer sesuai dengan waktu yang 

dijanjikan oleh Bank PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota 
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Tual. Responden yang menjawab sangat baik 46 orang (46,0%), 

Baik 51 orang (51,0%), cukup baik 3 orang (3,0%). 

3) Jenis formulir tersedia dan nasabah tidak mengalami kesulitan 

mengisinya di Bank PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota 

Tual. Responden yang menjawab sangat baik 46 orang (46,0%), 

Baik 50 orang (50%), cukup baik 4 orang (4,0%). 

4) ATM selalu dalam keadaan siap 24 jam pada Bank PT Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual. Responden yang 

menjawab sangat baik 48 orang (48,0%), Baik 48 orang 

(48,0%), cukup baik 4 orang (4,0%),  

5) Ketersediaan staf costumer relationship marketing Bank PT 

Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual untuk membantu 

kesulitan yang dihadapi oleh nasabah. Responden yang 

menjawab sangat baik 45 orang (45,0%), Baik 49 orang 

(49,0%), cukup baik 6 orang (6,0%),  

6) Costumer relationship marketing Bank PT Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Kota Tual Brandan menangani permintaan 

nasabah baik yang didahului dengan telepon atau langsung ke 

Bank . Responden yang menjawab sangat baik 48 orang 

(48,0%), Baik 44 orang (44,0%), cukup baik 8 orang (8,0%). 

7) Pemahaman costumer relationship marketing Bank PT Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual terhadap kebutuhan 

spesifik nasabah. Responden yang menjawab sangat baik 45 
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orang (45,0%), Baik 49 orang (49,0%), cukup baik 6 orang 

(6,0%),  

8) Pada ATM yang rusak selalu terdapat pengumuman di Bank PT 

Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual. Responden yang 

menjawab sangat baik 48 orang (48,0%), Baik 48 orang 

(48,0%), cukup baik 4 orang (4,0%), 

9) Nasabah selalu merasa aman melakukan transaksi melalui 

Bank PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual. Responden 

yang menjawab sangat baik 53 orang (53,0%), Baik 49 orang 

(49,0%), cukup baik 7 orang (7,0%). 

10) Jaminan Bank PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual  

terhadap keamanan dana nasabah yang disimpan. Responden 

yang menjawab sangat baik 54 orang (54,0%), Baik 42 orang 

(42,0%), cukup baik 4 orang (4,0%). 

Adapun presentase skor actual secara keseluruhan 

tentang variabel Customer Relationship Marketing  dapat 

dilihat yaitu: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 x 100% 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
4431

5000
  x 100% = 88,62 % 

Perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pencapaian 

presentase untuk variabel Customer Relationship Marketing 

adalah sebesar 86,47% yang artinya dalam kategori sangat baik 
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b. Analisis Kualitas Layanan  

Kualitas Layanan ini diketahui sedikit banyak mempengaruhi 

Loyalitas Nasabah karyawan secara langsung dan berperan 

penting dalam melancarkan tugas pokok dan fungsi karyawan 

disetiap bagian. Dalam penelitian ini analisis dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa besar tanggapan responden atas Kualitas 

Layanan yang dihubungkan terhadap Loyalitas Nasabah. 

Tabel 4.7 : Analisis Deskriptif Kualitas Layanan 

Pernya 
taan 

SB B CB KB TB 
TOTAL 

5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % F % 

X2.1 46 46 52 52 2 2 0 0 0 0 100 100 
X2.2 46 46 51 51 3 3 0 0 0 0 100 100 
X2.3 46 46 50 50 4 4 0 0 0 0 100 100 
X2.4 62 62 37 37 1 1 0 0 0 0 100 100 
X2.5 60 60 39 39 1 1 0 0 0 0 100 100 
X2.6 53 53 46 46 1 1 0 0 0 0 100 100 
X2.7 47 47 52 52 1 1 0 0 0 0 100 100 
X2.8 43 43 56 56 1 1 0 0 0 0 100 100 
X2.9 42 42 57 57 1 1 0 0 0 0 100 100 
X2.10 42 42 57 57 1 1 0 0 0 0 100 100 

Sumber : Data Nasabah Perusahaan PT.BRI CABANG KOTA TUAL, (2022)  

Keterangan : 
SB : Sangat Baik ;  B : Baik ;CB : Cukup Baik ;KB : Kurang Baik ;TB : Tidak Baik 
 

Berdasarkan, pada data tabel diatas dengan jumlah 

responden 30, tanggapan responden mengenai Kualitas Layanan 

adalah sebagai berikut: 

1) Penampilan karyawan Bank PT Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Kota Tual selalu rapi dan enak dipandang. Responden yang 
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menjawab sangat baik 46 orang (46,0%), Baik 52 orang 

(52,0%), cukup baik 2 orang (2,0%). 

2) Terdapat satu orang Teller, sehingga membuat antrian yang 

panjang. Responden yang menjawab sangat baik 46 orang 

(46,0%), Baik 51 orang (51,0%), cukup baik 3 orang (3,0%). 

3) Karyawan Bank PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual 

melayani transaksi nasabah dengan cermat. Responden yang 

menjawab sangat baik 46 orang (46,0%), Baik 50 orang 

(50,0%), cukup baik 4 orang (4,0%). 

4) Costumer Service Bank PT Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Kota Tual memberikan informasi kepada calon nasabahnya 

dengan jelas. Responden yang menjawab sangat baik 62 orang 

(62,0%), Baik 37 orang (37,0%), cukup baik 1 orang (1,0%). 

5) Karyawan Bank PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual 

merespon permintaan transaksi dan memberikan informasi 

dengan baik dan cepat. Responden yang menjawab sangat baik 

60 orang (60,0%), Baik 39 orang (39,0%), cukup baik 1 orang 

(1,0%). 

6) Karyawan Bank PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual 

memberikan pelayanan dengan jelas, sopan, ramah, dan 

senyum dalam memlayani nasabah. Responden yang 

menjawab sangat baik 53 orang (53,0%), Baik 46 orang 

(46,0%), cukup baik 1 orang (1,0%). 
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7) Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam 

pelayanan. Responden yang menjawab sangat baik 47 orang 

(47,0%), Baik 52 orang (52,0%), cukup baik 1 orang (1,0%),  

8) Pihak Bank PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual 

menjamin kerahasiaan transaksi para nasabah. Responden 

yang menjawab sangat baik 43 orang (43,0%), Baik 56 orang 

(56,0%), cukup baik 1 orang (1,0%),  

9) Karyawan Bank PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual 

mampu memberikan pelayanan tanpa membedakan kondisi 

ekonomi nasabah. Responden yang menjawab sangat baik 42 

orang (42,0%), Baik 57 orang (57,0%), cukup baik 1 orang 

(1,0%). 

10) Karyawan Bank PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual 

selalu memberikan salam ketika selesai melayani transaksi. 

Responden yang menjawab sangat baik 42 orang (42,0%), Baik 

57 orang (57,0%), cukup baik 1 orang (1,0%). 

Adapun presentase skor actual secara keseluruhan tentang 

variabel Kualitas Layanan dapat dilihat yaitu: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 x 100% 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
4471

5000
  x 100% = 89,42 % 

Perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pencapaian 

presentase untuk variabel Kualitas Layanan adalah sebesar 

89,42% yang artinya dalam kategori sangat baik. 
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c. Analisis Loyalitas Nasabah 

  Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar 

tanggapan responden terhadap Loyalitas Nasabah karyawan dalam 

instansi. Maka data yang diperoleh dari kuesioner yakni daftar 

pertanyaan yang berkaitan dengan Loyalitas Nasabah karyawan 

dari hasil jawaban responden terhadap setiap pertanyaan tersebut 

mengambarkan Loyalitas Nasabah karyawan. Tanggapan pendapat 

responden terhadap Loyalitas Nasabah dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
Tabel 4.8 : Analisis Deskriktif Loyalitas Nasabah 

Pernya 
taan 

SB B CB KB TB 
TOTAL 

5 4 3 2 1 
F % F % F % F % F % F % 

Y1 51 51 49 49 0 0 0 0 0 0 100 100 
Y2 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 100 100 
Y3 51 51 49 49 0 0 0 0 0 0 100 100 
Y4 55 55 45 45 0 0 0 0 0 0 100 100 
Y5 45 45 49 49 6 6 0 0 0 0 100 100 
Y6 48 48 44 44 8 8 0 0 0 0 100 100 
Y7 54 54 46 46 0 0 0 0 0 0 100 100 
Y8 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 100 100 
Y9 59 59 41 41 0 0 0 0 0 0 100 100 

Y10 60 60 40 40 0 0 0 0 0 0 100 100 
Sumber : Data Nasabah Perusahaan PT.Bri Cabang Kota Tual, (2022) 

Keterangan : 
SB : Sangat Baik ;  B : Baik ;CB : Cukup Baik ;KB : Kurang Baik ;TB : Tidak Baik 
 

Berdasarkan, pada data tabel diatas dengan jumlah 

responden 30, tanggapan responden mengenai Loyalitas Nasabah 

adalah sebagai berikut: 



65 
 

 
 

1) Saya akan terus menabung secara berkesinambungan di Bank 

PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual. Responden yang 

menjawab sangat baik 51 orang (51,0%), Baik 49 orang 

(49,0%). 

2) Saya merasa nyaman atas pelayanan danproduk Bank PT Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual sehingga saya tidak akan 

terpengaruh dengan tawaran produk sejenis dari bank lain. 

Responden yang menjawab sangat baik 50 orang (50,0%), Baik 

50 orang (50,0%), 

3) Saya tidak akan terbujuk oleh promosi pelayanan dari bank lain. 

Responden yang menjawab sangat baik 51 orang (51,0%), Baik 

49 orang (49,0%). 

4) Saya yakin bahwa menjadi nasabah Bank PT Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Kota Tual adalah pilihan terbaik . Responden 

yang menjawab sangat baik 55 orang (55,0%), Baik 45 orang 

(45,0%),  

5) Saya tetap memprioritaskan jasa dan layanan  di Bank PT Bank 

Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual. Responden yang 

menjawab sangat baik 45 orang (45,0%), Baik 49 orang 

(49,0%), cukup baik 6 orang (6,0%).  

6) Saya merasa sulit untuk berpindah dari Bank PT Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Kota Tual. Responden yang menjawab 

sangat baik 10 orang (33,3%), Baik 17 orang (56,7%), cukup 

baik 3 orang (10%). 
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7) Saya akan menggunakan produk lain yang ditawarkan Bank PT 

Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual selain produk yang 

saat ini saya pilih. Responden yang menjawab sangat baik 48 

orang (48,0%), Baik 44 orang (44,0%), cukup baik 8 orang 

(8,0%).  

8) Saya menyarankan kepada teman, kerabat maupun saudara 

untuk menjadi nasabah Bank PT Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Kota Tual. Responden yang menjawab sangat baik 50 

orang (50,0%), Baik 50 orang (50,0%). 

9) Saya akan mampu menyampaikan kepada orang lain kebaikan-

kebaikan mengenai jasa di Bank PT Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Kota Tual. Responden yang menjawab sangat baik 59 

orang (59,0%), Baik 41 orang (41,0%). 

10) Saya tidak tertarik untuk beralih ke bank yang  lain. Responden 

yang menjawab sangat baik 60 orang (60,0%), Baik 40 orang 

(40,0%). 

Adapun presentase skor actual secara keseluruhan tentang 

variabel Loyalitas Nasabah dapat dilihat yaitu: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
 x 100% 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
4515

5000
  x 100% = 90,3% 

Perhitungan di atas dapat diketahui bahwa pencapaian presentase 

untuk variabel Loyalitas Nasabah  adalah sebesar 90,3% yang artinya 

dalam kategori sangat baik. 
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3. Analisis Statistik 

a. Uji Validitas 

Pada pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan 

metode Analisis korelasi product moment. Perhitungan dilakukan 

dengan bantuan program aplikasi Statistical Product and service 

Solution (SPSS) 21. Nilai korelasi yang berada di atas r tabel yaitu 

0,196 menunjukkan sebagai item yang valid. Pengujian validitas 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini: 
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Tabel 4.9 :  Hasil Pengujian Validitas 

Variabel No.pernyataan r-hitung r-tabel ket 

Customer 
Relationship 
Marketing  

1 0,578 0,196 Valid 

2 0,573 0,196 Valid 

3 0,603 0,196 Valid 

4 0,531 0,196 Valid 

5 0,572 0,196 Valid 

6 0,579 0,196 Valid 

7 0,463 0,196 Valid 

8 0,514 0,196 Valid 

9 0,588 0,196 Valid 

10 0,512 0,196 Valid 

 
 
 
 
 

Kualitas Layanan 
 
 
 
 

1 0,630 0,196 Valid 

2 0,622 0,196 Valid 

3 0,590 0,196 Valid 

4 0,583 0,196 Valid 

5 0,532 0,196 Valid 

6 0,679 0,196 Valid 

7 0,675 0,196 Valid 

8 0,640 0,196 Valid 

9 0,537 0,196 Valid 

10 0,537 0,196 Valid 

Loyalitas Nasabah 

1 0,673 0,196 Valid 

2 0,673 0,196 Valid 

3 0,673 0,196 Valid 

4 0,286 0,196 Valid 

5 0,209 0,196 Valid 

6 0,361 0,196 Valid 

7 0,434 0,196 Valid 

8 0,519 0,196 Valid 

9 0,642 0,196 Valid 

10 0,618 0,196 Valid 
Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, 2022) 

Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

seluruh item pertanyaan untuk variabel penelitian ini adalah Valid. 
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Hal ini dilihat dari r-hitung lebih besar dari r-tabel = 0,196 dengan n 

= 100 dan taraf signifikan 5%. 

 
b. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Cronbach Alpha. Hasil pengujian reliabilitas dari program SPSS 21 

untuk masing-masing variabel yang diringkas pada tabel 14 berikut 

ini:  

Tabel 4.10 :  Hasil pengujian realibilitas 

Variabel Alpha Keterangan 

Customer Relationship 
Marketing (X1) 

   0,745 Reliabel 

Kualitas Layanan(X2) 0,738 Reliabel 

Loyalitas Nasabah (Y) 0,753                  Reliabel 

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, (2022) 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa 

seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Reliabel, hal tersebut dikarenakan koefisien Cronbach’s Alpha di 

atas 0,6. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 

semua instrument dalam penelitian ini meskipun dilakukan 

pengujian secara berulang-ulang dapat menghasilkan hasil yang 

sama sehingga kuesioner dapat digunakan. 
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c. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengangu atau residual memiliki distribusi 

normal atau tidak. 

Gambar 1 : Hasil Uji Normalitas Plot Sebaran Data Residual 

 

 

Sumber: Data Hasil Olahan, (2022) 

  Gambar 1 menunjukkan bahwa data menyebar disekitar 

garis linear serta mengikuti arah garis.Hal ini berarti bahwa data 

terdistribusi normal. 

d. Analisis Regresi Linear Berganda  

Analisis berikut merupakan hasil perhitungan dengan 

menggunakan SPSS versi 21. Data diperoleh dari hasil rekapitulasi 

jawaban responden atas kuesioner yang disebarkan kepada 

Nasabah pada Perusahaan Pt.Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota 
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Tual sebanyak 100 orang. Berdasarkan penelitian ini maka variabel 

yang dianalisis adalah variabel bebas yang terdiri dari Customer 

Relationship Marketing  (X1) dan Kualitas Layanan (X2), serta 

variabel Loyalitas Nasabah sebagai variabel terikat (Y). Adapun 

hasilnya Berdasarkan olah data dari aplikasi SPSS 21, hasil yang 

didapat adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 : Analisis Regresi Linear Berganda 

Variabel Variabel 
Terikat 

B Beta T Sig. Keterangan 

(Constant)    10.087 .000  
Customer 

Relationship 
Marketing  

(X1) 

Loyalitas 
Nasabah 

(Y) 
.189 .252 2.118 .037 

Positif 
Signifikan 

Kualitas 
Layanan 

(X2) 

Loyalitas 
Nasabah 

(Y) 
.184 .200 2.840 .040 

Positif 
Signifikan 

R              = .737a 

R square  = .638 

F              = 3.323 

Y= 40,523+0,189X1+0,184X2 

 

Masing-masing variabel. Variabel independen dikatakan 

berpengaruh jika t hitung lebih besar dari t tabel dari tabel diatas 

maka uji t dari masing-masing variabel dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

Semakin baik Customer Relationship Marketing  

berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Nasabah Maka hipotesis 

dapat dinyatakan kebenarannya yang menyatakan terdapat 
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pengaruh Customer Relationship Marketing  terhadap Loyalitas 

Nasabah secara persial diterima. 

Hal ini berada semakin baik Kualitas Layanan berpengaruh 

signifikan terhadap Loyalitas Nasabah. Maka hipotesis dapat 

dinyatakan kebenarannya yang berbunyi terdapat pengaruh 

Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Nasabah secara persial 

diterima. 

e. Koefisien Determinasi (R2) 

1. R menunjukkan korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua 

variabel independen dan satu variabel dependen. Kalau 

nilainya mendekati angka 1 hubungan antara kedua variabel 

kuat dan searah, mendekati 0 hubungan antara kedua variabel 

lemah atau tidak berhubungan dan kalau mendekati -1 

hubungan antara kedua variabel kuat dan tidak searah. Nilai 

yang didapat sebesar 0,737, artinya, korelasi antara Customer 

Relationship Marketing dan Kualitas Layanan terhadap 

Loyalitas Nasabah Karyawan sebesar 0,737. Ini berarti korelasi 

kuat karna nilainya mendekati 1. 

C. PEMBAHASAN 

1. Pengaruh Customer Relationship Marketing  terhadap 

Loyalitas  Nasabah  

Berdasarkan hasil Uji-t pada variabel Customer Relationship 

Marketing  (X1) berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Nasabah 
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Perusahaan Bank Rakyat Indonesia. Pada saat nasabah difasilitasi 

dengan menikmati layanan transaksi 24 jam melalui phone 

bangking keluhan konsumen terpecahkan dengan baik maka akan 

terbentuk loyalitas nasabah pada perusahaan. Tujuan sebuah 

perusahaan menerapkan relationship marketing adalah agar 

perusahaan tersebut dapat membangun dan mempertahankan 

basis nasabah yang memiliki komitmen kuat dan profitable bagi 

perusahaan.  

Customer Relationship Marketing  pada Perusahaan 

PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual berada pada kategori 

sangat baik, karena nasabah menilai bahwa karyawan Bank Rakyat 

Indonesia cabang kota tual selalu meningkatkan costumer 

relationship marketing dalam hal kehandalan, daya tanggap dan 

empati kepada para nasabah. Hal penelitian ini sesuai dengan 

pendapat yang menyatakan bahwa   costumer relationship 

marketing mampu mebuat nasabah puas dan berkeinginan untuk 

melanjutkan transaksi dengan perusahaan perbankan serta lebih 

dari itu, pelayanan yang marketing yang unggul bahkan mampu 

membedakan suatu perbankan dengan perusahaan perbankan 

lainnya. Kepercayaan terhadap costumer relationship merupakan 

mediasi yang kuat antara pihak Bank dalam melayani dan 

penangan keluhan nasabah dalam mepengaruhi loyalitas nasabah. 
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Dimana nilai t hitung lebih besar dari t tabel  (2,118 > 1,660), 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga hipotesis yang 

menyatakan terdapat pengaruh Customer Relationship Marketing  

terhadap Loyalitas Nasabah secara persial diterima. 

Dengan demikian variabel Customer Relationship Marketing  

(X1) berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Nasabah karyawan. 

Dari analisis diatas diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara Customer Relationship Marketing 

dengan loyalitas nasabah. Customer Relationship Marketing yang 

baik pasti memiliki hubungan yang erat dengan loyalitas nasabah. 

Untuk mengetahui tingkkat loyalitas nasabah perlu terlebih dahulu 

mengetahui Customer Relationship Marketing yang diberikan oleh 

penyedia jasa. Adapun kriteria tersebut pada variable ini adalah 

komunikasi, komitmen dan kepercayaan berpengaruh terhadap 

loyalitas nasabah. 

Hal ini berarti bahwa semakin baik Customer Relationship 

Marketing yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota 

Tual, maka nasabah semakin puas terhadap layanan tersebut. 

Apabila sebaliknya Customer Relationship Marketing yang 

diterapkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atatau tidak 

baik akan menurunkan loyalitas nasabah terhadap bank tersebut. 

Hubungan Customer Relationship Marketing  dan loyalitas 

nasabah ini sejalan dengan hasil penelitian Renny sari (2019) yang 
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menyatakan bahwa variable independent Customer Relationship 

Marketing berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Serta sependapat dengan penelitian terdahulu yang telah 

diteliti oleh Harlie (2013) yaitu disiplin karyawan berpengaruh positif 

signifikan terhadapa Loyalitas Nasabah karyawan pegawai negeri 

sipil pada pemkab Tabalong Kalimantan Selatan. Penelitian ini juga 

didukung oleh hasil penelitian Atmojo (2010) yang menyimpulkan 

bahwa Customer Relationship Marketingberpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas nasabah. Customer Relationship 

Marketing ialah salah satu kunci diantara factor-faktor yang 

dijadikan pertimbangan dalam loyalitas nasabah. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan Customer Relationship Marketing 

berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada Bank Rakyat 

Indonesia cabang kota tual ialah dapat diterima kebenarannya. 

2. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Nasabah  

Berdasarkan hasil Uji-t variabel Kualitas Layanan (X2) 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Loyalitas 

Nasabah karyawan Perusahaan Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Kota Tual. Kualitas dapat didefinisikan sebagai tingkat mutu yang 

diharapkan dan pengendalian keragaman dalam mencapai mutu 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan adanya 

kualitas layanan dapat memberikan loyalitas terhadap nasabah 

ditinjau dari fasilitas dan pelayanan jasa yang baik dan professional 
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serta respon cepat dari pihak bank. dan hal tersebut terbukti 

dengan hasil uji t yang menunjukkan bahwa Kualitas Layanan 

berpengaruh positif terhadap terhadap Loyalitas Nasabah 

karyawan. 

Dimana nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,840 >1,660), 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga hipotesis yang berbunyi 

terdapat pengaruh Kualitas Layanan terhadap Loyalitas Nasabah 

secara persial diterima. 

Dengan demikian variabel Kualitas Layanan (X2) 

berpengaruh  positif terhadap Loyalitas Nasabah karena dengan 

Kualitas Layanan dari karyawan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang 

Kota Tual  diharapkan setiap nasabah akan Loyal pada 

perusahaan. Kualitas pelayanan yang baik adalah saat perusahaan 

mampu memberikan pelayanan sesuai permintaan konsumen, 

mendengarkan segala bentuk keluh-kesah konsumen dan 

memberikan reaksi yang positif terhadap keluh-kesah konsumen 

sehingga tidak menimbulkan persepsi yang tidak baik atau buruk 

atas kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk mencapai 

keunggulan kompetitif, kualitas layanan dapat dijadikan alat dan 

sangat berperan serta menentukan apabila dalam terdapat 

persaingan dalam usaha merebut pasar dalam kegiatan jasa. 

Pada variable penelitian ini tekait pengaruh kualitas layanan 

terhadap loyalitas nasabah pada bank rakyat Indonesia cabang 
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kota tual, hal ini menunjukkan bahwa BRI cabang kota tual tidak 

semata-mata hanya menawarkan berbagai macam jasa keuangan 

saja, akan tetapi memperhatikan kualitas pelayanan juga. Dengan 

baiknya kualitas pelayanan yang diberikan BRI cabang kota tual 

diharapkan dapat membentuk loyalitas pada nasabah pada 

beberapa indicator Kehandalan (Reliability), Daya Tanggap 

(Responsiveness),Jaminan (Assurance) ,Empati (Empathy), Bukti 

fisik (Tangibles).  

Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan oleh Novianto (2019) yang menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah. 

Penielitian lain juga dilakukan oleh Nur Laely (2020) yang 

memberikan kesimpulan bahwa kualitas layanan memberikan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan 

penelitian dari Latief Nur (2022) yang menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Artinya semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan 

maka akan meningkatkan loyalitas pelanggan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Customer Relationship Marketing  berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Loyalitas Nasabah Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Kota Tual. Maka hipotesis pertama diterima. Hal ini 

menunjukkan bahawa semakin baik Customer Relationship 

Marketing  yang meliputi bakat, professional, ketekunan maka akan 

baik pula loyalitas nasabah pada perusahaan. 

2. Kualitas Layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Loyalitas Nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Kota Tual. 

Maka dinyatakan hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin baik kualitas pelayanan yang meliputi dimensi  

Bukti fisik (Tangibles), Kehandalan (Reliability), Daya Tanggap 

(Responsiveness), Jaminan (Assurance), Empati (Empathy), maka 

akan semakin tinggi pula tingkat loyalitas nasabah. 

B. SARAN  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

diajukan saran – saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian 

yang dapat diberikan sebagai berikut :  
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1. Bagi perusahaan 

Implikasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini 

diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi organisasi kerja, terutama 

bagi PT.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KOTA TUAL agar 

lebih meningkatkan Layanan dan berkomitmen terhadap 

pekerjaannya meskipun memiliki nasabah yang banyak. Karena 

adanya faktor dukungan dari nasabah dan karyawan maka dapat 

meningkatkan kualitas layanan terhadap nasabah 

2. Bagi peneliti 

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menggunakan metode lain dalam meneliti Customer Relationship 

Marketing  dan Kualitas Layanan kerja dengan Loyalitas Nasabah, 

misalnya melalui wawancara mendalam terhadap responden, 

sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih  bervariasi daripada 

angket yang jawabannya telah tersedia. 
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