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ABSTRAK
Lembaga keuangan syariah pada saat ini mengalami peningkatan yang
mengakibatkan timbulnya persaingan antar lembaga keuangan. Terlebih lagi di
Indonesia menerapkan dual banking system. Persaingan dirasakan oleh semua
lembaga keungan salah satunya yaitu PT. BPRS Mitra Agro Usaha. Pada saat ini
sangatlah sulit melakukan persaingan antar lembaga keuangan terlebih dengan
lembaga keuangan berskala yang lebih besar. Untuk itu Perbankan harus
menerapkan Salah satu program perbankan dalam mempertahankan nasabah
dengan cara berhubungan lebih jauh kepada nasabahnya yaitu dengan
menggunakan program Costumer Relationship Managemen (CRM). Costumer
Relationship Managemen (CRM) adalah suatu proses mendapatkan,
mempertahankan, dan mengembangkan pelanggan yang menguntungkan dan
memperluas suatu fokus yang jelas terhadap atribut suatu jasa yang dapat
menghasilkan nilai kepada pelanggan sehingga dapat menghasilkan loyalitas
nasabah.
Adapun rumusan masalah ini adalah 1) Apakah Costumer Relationship
Management (CRM) berpengaruh terhadap Loyalitas Nasabah, 2) Apakah people
(karyawan), proses, dan teknologi berpengaruh terhadap Loyalitas Nasabah, 3)
Apakah penerapan CRM sudah dilakukan dengan benar oleh BPRS Mitra Agro
Usaha. Tujuan Penelitian ini yaitu 1) Untuk megetahui pengaruh CRM terhadap
Loyalitas Nasabah, 2) Untuk mengetahui pengaruh people (karyawan), proses,
teknologi terhadap loyalitas nasabah, 3) untuk mengetahui penerapan CRM yang
dilakukan oleh BPRS Mitra Agro Usaha.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriftif
dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden. Hasil penelitian ini yaitu
Costumer Relationship Management (CRM) berpengaruh terhadap Loyalitas
Nasabah Hal ini dibuktikan dengan hasil uji koefisien determinasi bahwa CRM
berpengaruh terhadap Loyalitas Nasabah sebesar 62%, sedangkan 38% sisanya
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Pada hasil
uji t (parsial) yaitu people, proses, dan teknologi diperoleh nilai thitung > ttabel
sebesar 3,077> 2,810. Akan tetapi pada uji F (simultan) variabel teknologi tidak
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Loyalitas karena nilai thitung < ttabel
sebesar 1,941 < 2,014. Adapun penerapan CRM sudah dilakukan dengan baik
oleh BPRS Mitra Agro Usaha terbukti bahwa penerapan yang dilakukan sudah
sesuai dengan prosedure yang telah ditetapkan.
Kata kunci: Costumer Relationship Management (CRM) dan Loyalitas
Nasabah.
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MOTTO

       
(Al- Qur’an surah Al-Insyrah)

Artinya : “...Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. (Q.S Al- Insyarah ; 94/7).
“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.
(Q.S Al- Insyarah ; 94/8).1

1

Dapartemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: Toha
Putra,1989), h. 365.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sebagai kerangka awal dalam mendapatkan gambaran yang jelas dan
memahami skripsi ini, maka perlu adanya suatu uraian terhadap penegasan arti
dan makna dari beberapa istilah kata yang terkait dengan tujuan skripsi ini.
Dengan adanya penegasan istilah tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah
pahaman terhadap pemaknaan judul ini, di samping itu langkah ini merupakan
proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi
ini.
Skripsi

ini

COSTUMER

berjudul

ANALISIS

RELASTIONSHIP

PENGARUH

IMPLEMENTASI

MANAGEMENT

TERHADAP

LOYALITAS NASABAH BANK SYARIAH (studi pada PT. BPRS Mitra
Agro Usaha Bandar Lampung).
Uraian penegasan judul yang diartikan dari istilah-istilah judul tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Analisis adalah peneyelidikan terhadap suatu peristiwa (pembuatan) untuk
mendapatkan fakta yang tepat atau penguraian pokok persoalan atas bagianbagian, atau hubungan antara bagian-bagian untuk mendapatkan pengertian
yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.1

1

Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta:Modern
English Press,1999), h.61.

2

2. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (benda, orang) yang
ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbutan seseorang. 2
3. Implementasi adalah suatu penerapan atau pelaksanaan.3
4. Costumer Relationship Management (CRM) menurut plessis dan boon
dalam Fenddy Tjiptono adalah proses membangun dan mengelola relasi
dengan pelanggan pada level organisasional dengan jalan memahami,
mengantisipasi,
pengetahuan

dan

yang

mengelola
didapatkan

kebutuhan
mengenai

pelanggan

pelanggan,

berdasarkan

dalam

rangka

meningkatkan efektivitas, efisiensi dan profitabilitas organisasi .4
5. Loyalitas ialah suatu konteks bisnis yang biasannya digunakan untuk
menggambarkan kesediaan pelanggan agar senantiasa menggunakan produk
prusahaan dalam jangka panjang, menggunakan secara eksklusif dan
merekomendasikan produk-produk perusahaan kepada teman dan rekannya.5
6. Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi nasabah
bank (dalam hal keuangan).
Berdasarkan beberapa istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dari judul skripsi ini adalah penelitian yang mengenai tentang pengaruh
Implementasi Costumer Relationship Management terhadap loyalitas nasabah
2

Zaenal Arifin dan Amran Tasai, Kumpulan KosakataIlmiah Untuk Perguruan Tinggi,
(Jakarta: Akademika Presindo,2006), h.32.
3
Depertemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua
cet.Ke 9, Balai pustaka, 1997, h . 930.
4
Fanddy Tjiptono, Pemasaran Jasa , (Yogyakarta :ANDI Yogyakarta, 2014), h.425
5
Christopher Lovelock, et al., Pemasaran Jasa manusia teknologi dan strategi perspektif
Indonesia (Jilid 2;Jakarta: Erlangga,2010), h. 76.
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pada BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung, dimana peneliti ingin
menganalisis apakah implementasi Costumer Relationship Management yang
dilakukan oleh bank tersebut dilakukan dengan baik dan benar kepada seluruh
nasabah dan peneliti ingin melihat pengaruh Implementasi CRM terhadap
Loyalitas Nasabah.
B. Alasan Memilih Judul
Adapun dipilihnya judul penelitain ini, yaitu dengan alasan sebagai berikut:
1. Secara Objektif
a. Penulis tertarik untuk membahas dan menulis penelitian ini untuk
dijadikan judul skripsi karena pada saat ini menjamurnya lembaga
keuangan

mengakibatkan

persaingan,

perusahaan

dituntut

untuk

melakukan diferensiasi, bukan hanya menciptakan produk unggulan
tetapi perusahaan harus menjaga nasabahnya agar tidak lari dar
perusahaan. Untuk itu program Costumer Relationship Management
sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan jasa seperti Lembaga
Keuangan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah nya. Costumer
Relationship Management (CRM) bukan hanya sekedar konsep atau
proyek, namun CRM merupakan strategi bisnis yang bertujuan untuk
memahami, mengantisipasi

dan mengelola

kebutuhan pelanggan

organisasi, baik saat ini maupun pelanggan potensial. CRM merupakan
dinamika perubahan strategi, proses, organisasional, dan teknis yang
dilakukan organisasi dalam rangka mengelola perusahaannya secara lebih
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baik dan selaras dengan prilaku pelangggan.6 CRM menjanjikan sejumlah
manfaat salah satunya dapat mempertahankan dan menarik nasabah baru
dan menumbuhkan loyalitas nasabah, hal ini yang menarik untuk
dijadikan penelitian.
2. Secara Subjektif
a. Pokok bahasan ini sesuai berdasarkan jurusan yaitu Perbankan Syariah
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung
yang merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan
manajemen hubungan pelanggan.
b. Penulis optimis bahawa penelitian ini dapat diselesaikan, hal ini
didukung tersediannya literatur-literatur di perpustakaan atau pun
sumber lainnya yaitu jurnal, artikel dan data yang diperlukan berkaitan
dengan Costumer Relationship Managemet (CRM).
c. Sesuai dengan jurusan penulis (Perbankan Syariah), dengan meneliti
penerapan Costumer Relationship Management (CRM), yang bertempat
di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dapat menambah wawasan
dan pengetahuan serta saran dalam mempertahankan dan dapat
meningkatan nasabah serta akan memberikan dampak berkepanjangan
bagi bank dalam penerapan Costumer Relationship Management (CRM)
ini.

6

Fanddy Tjiptono, Pemasaran Jasa(Yogyakarta :ANDI Yogyakarta, 2014), h.424.
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C. Latar Belakang Masalah
Semakin berkembangnya zaman, permintaan akan suatu produk jasa akan
terus beragam sehingga akan terus bermunculan produk-produk yang lebih baik
pada tiap perusahaan. Perusahaan saling berlomba-lomba untuk memenangkan
persaingan bisnis, perusahan harus menciptakan diferensiasi agar perusahaan
dapat terus berkembang dan bertahan.
Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia terus berkembang dan
bermunculan bank-bank baru. Perusahan saat ini tidak hanya menawarkan
produk-produk unggulan saja, tetapi kini

perusahaan mengarah pada

menciptakan retensi, loyalitas dan profitabilitas yang akan menjadikan kunci
keberhasilan perusahaan. Banyak perusahaan kini menyadari bahwa manfaat
retensi dan menciptakan asosiasi dengan panjang umur hidup pelangan walaupun
dalam jumlah kecil jauh lebih menguntungakan dan memiliki dampak besar pada
organisasi, mengurangi biaya pemasaran sekaligus memberikan keunggulan
kompetiitif.7
Persaingan di Dunia bisnis juga dirasakan oleh Lembaga Keuangan
Syariah, dapat dilihat bahwa pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia pada
April 2016 dengan jumlah bank syariah di Indonesia terdiri dari 13 Bank Umum
Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan

7

391.

Abdul Manap, Revolusi Manajemen Pemasaran (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2016), h.
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Rakyat Syariah (BPRS).8 Hal tersebut juga terlihat dari banyaknya bank yang
menerapkan dual banking system, dimana bank-bank konvensional membentuk
unit-unit perbankan syariah.
Munculnya sejumlah perbankan tersebut membuat para perusahaan
menyadari bahwa semakin ketatnya persaingan di Dunia bisnis khususnya
lembaga keuangan Syariah maupun konvensional. Ketatnya persaingan di sektor
perbankan menuntut perusahaan mengadaptasi penggunaan teknologi yang
canggih untuk melakukan diferensiasi dan peningkatan mutu pelayanan.
Perusahan harus mampu untuk bertahan, dan pertumbuhan yang menguntungkan
dalam rentang waktu yang lama. Salah satu langkah menghadapi persaingan
pasar yang ketat yaitu dengan mempertahankan nasabah melalui menjalin
hubungan dengan para nasabah.
Persaingan yang semakin ketat yang terjadi di Dunia perbankan khususnya
untuk lembaga keuangan berbentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
sangatlah sulit untuk melakukan persaingan dengan lembaga keuangan yang lain
dengan skala besar. Memang tidak mudah untuk menjadi yang terbaik, selain
harus menyediakan produk terbaik juga ada faktor pola prilaku konsumen yang
tidak mudah ditebak. Oleh karna itu perusahaan lebih meningkatkan tujuan yang
lebih baik yakni bagaimana cara menjaga dan menumbuhkan nasabah yang setia
atau loyal kepada perusahaan. Salah satu program perbankan dalam

8

“pertumbuhan lembaga keuangan syariah” (On-line), tersedia di http://www.Ojk.go.id.(01
Febuari2018).
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mempertahankan nasabah dengan cara berhubungan lebih jauh kepada
nasabahnya yaitu dengan menggunkan program Costumer Relationship
Managemen (CRM).
Menurut

Handen dalam

Fanddy Tjiptono

Costumer Relationship

Managemen (CRM) adalah proses mendapatkan, mempertahankan, dan
mengembangkan pelanggan yang menguntungkan (profitable costumers).9
Seperti yang diungkapakan oleh graffin menunjukan bahwa 80% pendapatan
yang didapatkan dari 20% konsumen yang bertahan.10 Dengan begitu
“membangun Relasi“ yang baik dengan nasabah akan jauh lebih bermakna dan
baik daripada hanya “menjual” produk-produk yang bermutu tinggi, karena
persaingan di Dunia Perbankan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam AlQur’an surah Al- Insyrah (94 : 7), menjelaskan:

   
Artinya:
“ Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. (Q.S Al- Insyarah/ 94:7).
Ayat di atas termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di dalam
Al-Qur’an, karena dalam ayat di atas kita dianjurkan untuk terus melakukan
sesuatu dengan sungguh-sungguh dalam melakukan setiap pekerjaan, dan
apabila

9

sesorang

telah

melakukan

pekerjaannya

hendaknya

ia

Fanddy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta :ANDI Yogyakarta, 2014), h. 424.
Ibid, h. 425
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baru

8

memfokuskan kepada hal yang lain. Dalam konteks ini adalah pihak perusahaan
dan nasabahnya. Pihak perusahaan haruslah pintar memanajemen atau mengatur
hubungan dengan para nasabah nya dengan baik dan benar. Al-Qur’an pun telah
menjelaskan bagaimana mengatur semua kegiatan agar efektif, dengan konteks
ini jika bank syariah memanajemen dengan baik bagaimana menerapkan
Costumer Relationship tidak ada larangan dan hal ini akan berdampak baik pada
perusahaan terutama bank Syariah yang mengutamakan menjalin Relasi kepada
Nasabahnya.
Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 salah
satu jenis Perbankan Syariah yang ada di Indonesia salah satu nya ialah Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS merupakan lembaga keuangan yang
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi berdasarkan prinsip
syariah. Salah satu BPRS yang ada di Lampung ialah PT. BPRS Mitra Agro
Usaha. BPRS Mitra Agro Usaha awal berdirinya ialah sebagai bank
konvensional, setelah dikeluarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor
15/81/KEP.GBI/DPG/2013 pada tanggal 23 Juli 2013 yaitu tentang pemberian
izin perubahan kegiatan usaha Bank Pengkreditan rakyat (BPR) menjadi Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), PT. BPRS Mitra Agro Usaha resmi
menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
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PT. BPRS Mitra Agro Usaha merupakan salah satu lembaga industri
keuangan yang bergerak di bidang pelayanan jasa yang herus memberikan
pelayanan terbaik ditengah-tengah bisnis yang semakin hyperkompetitif, belum
lagi BPRS Mitra Agro Usaha adalah perusahaan yang memulai kegiatan
operasionalnya pada tahun 2013, hal ini menunjukan bahwa BPRS Mitra Agro
Usaha harus mampu mempertahankan nasabahnya agar tidak beralih dengan
perusahaan lain, yaitu dengan membangun citra yang baik dan menjaga
hubungan yang lebih dekat dengan para nasabahnya melalui program Costumer
Relationship Management.
Tabel 1.1
Jumlah Nasabah BPRS MAU dari tahun 2015-2017
Tahun Total Nasabah Pembiayaan

Rekening Deposito Tabungan

2015

395 Nasabah

50 Nasabah

1650 Nasabah

2016

416 Nasabah

59 Nasabah

1819 Nasabah

2017

457 Nasabah

66 Nasabah

2141 Nasabah

Sumber : Data hasil penelitian, 12 febuari 2018
Dari tabel di atas menunjukan peningkatan jumlah nasabah yang ada di
BPRS Mitra Agro Usaha dari tahun 2015-2017, hal ini dikarenakan salah
satunya yaitu BPRS Mitra Agro Usaha menerapkan program Costumer
Relationship Management di dalam melakukan operasionalnya.
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Dalam membantu terciptanya loyalitas nasabah salah satu cara yang
digunakan BPRS Mitra Agro Usaha yaitu dengan menerapkan Costumer
Relationship Management (CRM) atau sering juga disebut manajemen
hubungan pelanggan. CRM merupakan strategi pemasaran yang dapat
membantu perusahaan dalam membangun dan hubungan jangka panjang yang
menguntungkan dan terbukti mampu membuat nasabah menjadi lebih loyal.
Penerapan bagaimana berhubungan baik dengan nasabah sangatlah diperlukan
agar perusahaan dapat membangun loyalitas nasabah dan membuat Citra
Positif perusahaan, karyawan yang berhubungan langsung dengan nasabah
diharapkan mampu menangani keinginan dan kebutuhan para nasabahnya
dengan cara berhubungan lebih dekat dengan para nasabah.
Loyalitas Nasabah merupakan kecenderungan nasabah untuk memilih
atau menilai perusahaan yang ditawarkan di atas alternatif tawaran yang
ditawarkan oleh para pesaing dengan tawaran produk yang sama. Dengan
Loyalitas yang diperkuat oleh komitmen antara perusahaan dan pelanggan
akan meningkatkan dan menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan
perusahaan dan akan menciptakan loyalitas nasabah.
Dalam menerapkan Costumer Relationship Management tidak semua
perusahaan berhasil melakukannya, terdapat masalah yang sering terjadi dalam
melakukan program Costumer Relationship Management salah satunya
menurut Kotler Keller yaitu bahwa tidak semua pelanggan menginginkan
hubungan dengan perusahaan, dan mereka mungkin tidak suka mengetahui

11

bahwa perusahaan telah mengumpulkan begitu banyak informasi pribadi
tentang mereka.11 Belum lagi bila karyawan mendatangi nasabah, bisa jadi
nasabah sedang ada keperluan ataupun sedang sibuk, itu akan membuat
nasabah merasa terganggu.
Menyadari hal tersebut menerapkan CRM di lingkungan bisnis untuk
mempertahankan nasabah harus dilakukan dengan baik dan benar agar dapat
menjadi salah satu bentuk alternatif pemasaran jasa yang menguntungkan, serta
akan menciptakan Citra yang baik bagi perusahaan terlebih lagi BPRS Mitra
Agro Usaha adalah bank yang terbilang baru di kalangan masyarakat, maka
penerapan CRM yang tepat sangatlah dibutuhkan oleh perusahaan.
Dari penjelasan di atas maka peneliti tertarik meneliti masalah tentang
“Analisis Pengaruh Implementasi Costemer Relationship Management
(CRM) terhadap Loyalitas Nasabah pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha
Bandar Lampung”.

11

h.154.

Kotler. Keller, Manajemen Pemasaran (edisi 13,Jakarta: PT Glora Aksara Pratama,2004),
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D. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:
1. Apakah Costumer Relationship Management (CRM) berpengaruh terhadap
Loyalitas Nasabah BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
2. Apakah variabel people, process, technology berpengaruh secara simultan
terhadap Loyalitas Nasabah BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
3. Apakah penerapan Costumer Relationship Management sudah dilakukan
dengan benar oleh BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung?
E. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat
pertanyaan.12 Karena didasarkan pada teori yang relevan dan fakta-fakta empiris
yang diperoleh melalui pengumpulan data.
Berdasarkan latar belakang masalah, maka hipotesis penelitian ini adalah:
a. H1

: People secara parsial dan Simultan berpengaruh terhadap
Loyalitas Nasabah

b. H2

: Proses secara parsial dan Simultan berpengaruh terhadap
Loyalitas Nasabah

c. H3

: Teknologi secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap
Loyalitas Nasabah.

12

Sugiyono, Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D
Alfabeta,2012), h. 63.

(Bandung:
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F.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui Apakah ada pengaruh penerapan Costumer
Relationship Management (CRM) terhadap Loyalitas Nasabah BPRS
Mitra Agro Usaha.
b. Untuk mengetahui apakah variabel people, proses dan teknologi
berpengaruh terhadap loyalitas nasabah.
c. Untuk mengetahui apakah implementasi CRM sudah dilakukan dengan
baik oleh BPRS Mitra Agro Usaha.
2. Kegunaan Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperikan kegunaan terhadap:
a. Aspek Teoritis (keilmuan)
Bagi mahasiswa yaitu sebagai bahan referensi bagi penulis lainnya yang
ingin mengetahui tentang penerapanCostemer Relationship Management
(CRM) terkait dengan Loyalitas nasabah. Dan penelitian ini dapat
memperkaya konsep dan teori yang menyokong perkembangan ilmu
pengetahuan Islam tentang Costumer Relationship Management (CRM).
b. Aspek praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pilihan strategi pemasaran
jasa yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam mempertahankan
nasabahnya.
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G. Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No

Judul

1

Implementasi
Fatima Erma CRM,
Costumer
Costumer
(2014)
Proses, dan Relationship
Relationship
teknologi
Management
Management (CRM)
(CRM)yang
untuk
dilakukan
pada
mempertahankan
PT.
Muamalat
nasabah pada Bank
dalam melakukan
Muamalat
Cabang
implementasinya
Malang
kurang
efektif
untuk
mempertahankan
nasabahnya.
Analisis
Pengaruh Novia
CRM,
Aspek CRM yang
Costumer
Mustika
karyawan,
sangat
Relationship
(2015)
proses, dan berpengaruh yaitu
Management terhadap
Loyalitas
People,process
Loyalitas Pelanggan
Pelanggan
dan
technology
dalam
Perspektif
namun
yang
Etika Bisnis Islam
sangat
pada Bengkel AHASS
berpengaruh yaitu
Bintang Karisma Jaya
aspek technology
Bandar Lampung
terhadap loyalitas
pelanggan
PT.
AHASS Bintang
Kharisma
Jaya
Bandar Lampung.
Costumer
Siti
CRM,
Costumer
Relationship
Maftuhah
Kepuasan
Relationship
Management (CRM)
(2014)
dan
Management
terhadap Kepuasan
Loyalitas
berpengaruh
dan Loyalitas
Nasabah
signifikan
Nasabah pada
terhadap kepuasan
PT.Bank BNI Syariah
dan
loyalitas

2

3

Data
peneliti

Variabel
penelitian

Hasil penelitian
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4

5

kantor cabang Jember
Pengaruh Costumer Agitia
Relationship
Rachmawati
Management (CRM), (2017)
E-Banking
Service
Quality dan Citra
Perusahaan terhadap
Loyalitas
Nasabah
pada Bank Muamalat

Analisis
Costumer Devi
Nur
Relationship
Maike A
Marketing (CRM) dan (2015)
Kulitas
Layanan
terhadap
Loyalitas
Nasabah
pada
PT.BPR Sinar Artha
wuluhan Jember

CRM, EBanking
Service
Quality,
dan Citra
Perusahaan

CRM,
kualitas
Layanan
dan
Loyalitas
Nasabah

nasabah
Hasil
dari
penelitian
ini
bahwa
terdapat
pengaruh secara
parsial
dan
simultan
antara
CRM , E-Banking
dan
Citra
perusahaan
terhadap Loyalitas
Nasabah.

Dari
hasil
penelitiaan
ini
terdapat pengaruh
secara parsial dan
simultan
antara
CRM,
Kualitas
Layanan terhadap
Loyalitas
Nasabah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah samasama menguji variabel Costumer Relationship Management dengan sub
yang sama yaitu People, Proses, dan Teknologi. Namun, perbedaaan
penelitian terletak pada metode, objek, dan jenis jasa.
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Penelitian pertama dilakukan di Bank Muamalat dengan mengunakan
metode kualitatif, penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi
Costumer Relationship Management yang dilakukan oleh Bank Muamalat
cabang Malang kurang efektif karna terkendala oleh teknologi terbukti
adanya penurunan jumlah nasabah.13
Penelitian kedua menggunakan metode kuantitatif, sampel penelitian
sebanyak 43 pelanggan pengguna jasa servis kendaraan. Penelitian ini
dilakukan di Bengkel AHASS bintang karisma Bandar Lampung. Dari
hasil penelitian didapat bahwa Faktor CRM yang sangat berpengauh yaitu
variabel teknologi kaitannya dengan loyalitas nasabah sebesar 63%
sedangkan 37% dipengaruhi oleh faktor lain.14
Penelitian ketiga menggunakan metode eksplanatory reserch dengan
analisis structural equation modelling dengan hasil bahwa CRM
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dengan probabilitas 0,034 dan
CRM berpengaruh terhadap loyalitas dengan probabilitas 0,021. Dengan
begitu CRM berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan dan
loyalitas nasabah Bank BNI cabang Jember.15

13

Fatima Erma, Skripsi, Implementasi Costumer Relationship Management (CRM) untuk
mempertahankan nasabah pada Bank Muamalat Cabang Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014,
tersedia di http://Etheses.UIN-Malang.ac.id ( 01Febuari2018).
14
Novia Mustika , Skripsi, Analisis Pengaruh Costumer Relationship Management terhadap
Loyalitas Pelanggan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2016.
15
Siti Maftuhah, Costumer Relationship Management (CRM) terhadap Kepuasan dan
Loyalitas Nasabah pada PT.Bank BNI Syariah kantor cabang Jember, Universitas Jember. Jurnal ilmu
& Riset ekonomi (2014). (On-line) Tersedia di www.e-journal.org (01Februari2018)
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Penelitian keempat menggunakan sampel sebanyak 100 responden,
menggunkan analisis regresi linier berganda. Hasil yang didapat melalui
uji koefisien determinasi bahwa loyalitas nasabah dapat dijelaskan oleh
CRM, e-banking dan citra perusahaan sebesar 34,3%, sedangkan sisanya
65,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian
ini.
Penelitian kelima menggunakan sampel sebanyak 60 responden
dengan menggunkan metode analisis regresi linier berganda, berdasarkan
hasil pengujian hipotesis bahwa CRM dan kualitas layanan berpengaruh
secara parsial dan simultan terhadap loyalitas nasabah.16
Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan oleh penulis
pada penelitian ini adalah Costumer Relationship Management (CRM)
yang terdiri dari variabel People (karyawan), Process, dan Technology
berpengaruh secara parsial dan simultan pada Loyalitas Nasabah

16

Agitia Rachmawati, Pengaruh Costumer Relationship Management (CRM), E-Banking
Service Quality dan Citra Perusahaan terhadap Loyalitas Nasabah pada Bank Muamalat, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2017. (On-line)Tersedia di http://E-theses.UIN-Jakarta.ac.id. (01Februari2018)
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H. Kerangka Pemikiran
Penelitian ini mereplika sebagian penelitian dari Novia Mustika, dimana
penelitiannya menguji pengaruh CRM terhadap loyalitas pelanggan. Adanya
keterbatasan dalam penelitian, maka peneliti mencoba menggunakan sebagian
konsep dan metode dari penelitian terdahulu, perbedaannya penelitian ini
dilakukan di Lembaga Keuangan, untuk menguji apakah Implementasi CRM
berpengaruh pada Loyalitas Nasabah di BPRS MAU. Kerangka pemikiran
disajikan pada Gambar berikut ini:

Costumer Relationship Management
People (karyawan )
Loyalitas Nasabah
(Y)

(X1)
Proses

1. Word of mout
2. Reject another
3. Repeat
purchasing

(X2)

Teknologi
(X3)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

= Uji parsial
= Uji Simultan
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BAB II
LANDASAN TEORI

A.

Pandangan Konsep Etika Bisnis Islam terhadap Costumer Relationship
Management (CRM).
Berbicara Implementasi atau penerapan Manajemen, maka manajemen
yang baik tidak terlepas dari bagaimana perusahaan mengimplementasikan
suatu program atau sistem yang dijalankan sesuai dengan konsep Etika Bisnis
Islam, adapun prinsip Etika Bisnis Islam yaitu :1
1. Kebenaran
Kebenaran adalah dasar etika Islam, Islam sangatlah melarang
kebohongan dalam berbagai bentuk. Nilai ini berimplikasi pada pengaturan
bisnis. Seseorang businessmen harus berlaku jujur, benar dan lurus dalam
melakukan semua aktivitas bisnisnya. Tidak boleh berlaku curang, berkata
bohong, mengumbar sumpah dan iklan palsu dalam kerangaka Islam
terhadap bisnis. Kebenaran dalam melakukan bisnis menjadikan perusahaan
terlihat baik dan membangun citra positif dimata para nasabah dan calon
nasabah bank. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surah Al-Ahzab,
sebagai berikut :

        

1

Salim Bahresy, Al- lu’lu’ wal Marjan Cet. II ( Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), h. 522.
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Artinya:
“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah
dan Katakanlah Perkataan yang benar”. (Q.S Al- Ahzab/33: 70)
2. Kepercayaan
Menurut Islam, kehidupan manusia dan semuanya bersumber pada
kepercayaan. Islam secara langsung menganjurkan kepada para umatnya
untuk menyadari arti kepercayaan antara individu maupun kelompok.
Semua aktivitas bisnis harus dilandasi oleh kepercayaan, karena itu harus
dibuat peraturan yang paling efisien yang digunakan sebagai sumber
bisnisnya, agar aktivitas bisnis tidak menyimpang. Hal ini sesuai dengan
perintah Allah SWT dalam surah Al-Anfal: 27, sebagai berikut :

         
 
Artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati
Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu
mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang
kamu mengetahui”.(Q.S Al- Anfal/08: 27).2
3. Keikhlasan
Islam menempatkan keikhlasan sangat penting dalam setiap langkah
manusia, keikhlasan pelaku bisnis diharapkan tidak berlaku curang ataupun
melanggar kepentingan orang lain dengan sengaja. Hal ini sesuai dengan
firman Allah SWT dalam surat Al-Imran (159), sebagai berikut:
2

Ibid, h. 556
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Artinya :
”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka,
dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian
apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
bertawakkal kepada-Nya”. (Q.S Al- Imran/03: 159)3
4. Persaudaraan
Islam menyatakan bahwa setiap manusia adalah bersaudara dengan
yang lainya. Perbedaan ras, warna kulit, kasta dan bahasa bukan merupakan
kreteria yang bisa menentukan superioritas individu atau kelompok semua
manusia sama terlepas dari perbedaan kasta, keyakinan, ras ataupun
kekuasaan. Hal ini yang membawa dampak yang positif terhadap sikap
busnissmen kepada pekerjanya, konsumen dan masyarakat umum. Hal ini
sesuai firman Allah SWT surat Al-Hujurat (13), sebagai berikut:

3

Komarudin, Thianshi dalam Persfektif Fatwa DSN, (Yogyakarta: PT. Nuansa Pilar Media,
2011), h.72.
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Artinya :
“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu
disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara
kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal”. (Q.S Al- Hujarat/49: 13)
5. Keadilan
Keadilan merupakan prasyarat bisnis dan perdagangan. Secara umum
konsep dasar keadilan ialah adil dan seimbang. Adil berarti setiap orang
diperlukan sesuai dengan haknya, tanpa perbedaan. Hal tersebut harus
sesuai dengan perlakuan yang sama dan seimbang sesuai dengan
proporsinya. Itu juga berlaku bagi harga, kualitas, produk perlakuan kepada
pekerja keputusan bisnis. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam
surat Al-Maa’idah (08), sebagai berikut:
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Artinya :
”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orangorang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi
saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan”. (Q.S Al- Maa’idah/05: 08)4
Etika akan menjadi acuan manusia secara individu maupun kelompok
untuk mendorong terwujudnya tingkah laku. Berkaitan dengan pedoman
yang menjadi acuan bagi tingkah laku, maka mau tidak mau manusia
menggunakannya sebagai gambaran bagi tingkah lakunya apakah sesuai
etika atau tidak. Sebagai etika, apabila ketentuan dalam etika tersebut.
Etika pada hakekatnya mempunyai dimensi batin (inner dimension)
dan dimensi luar (outer dimension). Dimensi luar tersebut bukan hanya
meliputi prinsip moral secara universal, tetapi juga berisi perincian tentang,
misalnya, bagaimana individu harus bersikap dalam hidupnya, bagaimana
seharusnya ia beribadah.
Pada hakekatnya etika sangat erat kaitannya dengan Costumer
Relationship Management atau manajemen hubungan nasabah karena dalam
setiap aktifitas transaksi dan pelayanan akan menggunakan etika, nasabah
akan dapat melihat etika itu baik atau tidak, sehingga menghasilkan respon
yang positif atau negatif yang akan berefek jangka panjang antara loyalitas
dan beralih kepesaing.

4

Komarudin, Op. Cit. h. 73

24

Perusahaan dalam mempertahankan nasabahnya melalui pelayanan
nasabah yang istimewa agar terciptanya hubungan nasabah sejati, dimana
komitmen tersebut membutuhkan biaya terkait dengan daya tarik karyawan,
ketahanan dan training, seperti juga biaya untuk menyediakan elemenelemen dari total penawaran yang dinilai oleh nasabah.
Costumer Relationship Management yang diterapkan oleh perusahaan
haruslah dilakukan sesuai dengan etika bisnis yang sesuai dengan ajaran
Islam. Perusahaan harus membuat hubungan yang baik dan personal dengan
setiap nasabahnya agar nasabah merasa terpuaskan. Dengan menerapkan
CRM

yang

berlandasakan

etika

maka

Implementasi

CRM

akan

dilaksanakan dengan benar. Jika nasabah merasa puas dengan perusahaan
maka nasabah akan dijabarkan dalam perilaku yang loyal pada produk atau
jasa perusahaan. Dari penjabaran diatas dapat kita ketahui bahwa Costumer
Relationship Management yang baik dan benar serta memperhatikan
prinsip-prinsip etika Islam akan memelihara dan meningkatkan loyalitas
nasabah serta akan membuat citra baik perusahaan.
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B. Sistem Costumer Relationship Management
1. Pengertian Costumer Relationship Management (CRM)
Kotler dan Keller dalam Muhammad adam mendefinisikan Costumer
Relationship Management (CRM) sebagai proses yang dilakukan secara hatihati dalam me-manage informasi yang detail tentang pelanggan individual
dan titik sentuh (Costumer touch point) seluruh pelanggan untuk
memaksimalkan loyalitas.5 Titik sentuh pelanggan adalah setiap saat dimana
seseorang menjadi personal atau dari massa menjadi observasi kasual.
Banyak perusahaan saat ini mendorong loyalitas pelanggan untuk waktu
jangka panjang, karena semakin lama seorang pelanggan berada maka akan
semakin besar profit yang diperoleh oleh perusahaan. Menurut Handen
dalam Fanddy Tjiptono CRM adalah proses mendapatkan, mempertahankan,
dan

mengembangkan

pelanggan

yang

menguntungkan

(profitable

costumers).6
Tiga huruf dari CRM dapat digunakan untuk mengidentifikasikan
continous relationship marketing, costumer relationship marketing dan
costumer relationship management. Setiap istilah menggambarkan proses
yang sama. CRM didefinisakan sebagai suatu proses yang memaksimalkan
nilai pelanggan (costumer value) melalui aktivitas pemasaran yang sedang
berjalan untuk menemukan pengetahuan tentang pelanggan secara intim

5
6

Muhammaad Adam , Manajemen Pemasaran Jasa (Bandung: Alfabeta, 2015), h.68.
Fanddy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta :ANDI Yogyakarta, 2014), h.424.
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yang dibangun melalui pengumpulan manajemen dan peningkatan informasi
pelanggan dan contact history.
CRM

adalah

bagaimana

menyempurnakan

hubungan

untuk

memaksimalkan nilai pelanggan sepanjang waktu. 7 Asumsi utama CRM
sama dengan Relation Marketing, yaitu bahwa membangun relasi dengan
pelanggan merupakan cara terbaik untuk menciptakan loyalitas pelanggan
dan pelanggan yang loyal lebih profitable dibanding pelanggan yang tidak
loyal atau pelanggan pasif.8
2. Konsep Costumer Relationship Management (CRM)
Secara konsepsi ada anggapan yang menganggap bahwa CRM
merupakan sebuah proses pemasaran. Pada level aplikasi, CRM diterapkan
untuk aktifitas pemasaran, seperti segmentasi pasar, mendapatkan konsumen
baru, mempertahankan kesetiaan konsumen, mengembangkan konsumen,
manajemen kampanye penjualan, dan manajemen kesempatan. Pada
tingakat strategi, CRM dapat digunakan sebagai teknologi yang mendukung
misi

perusahaan dalam upaya

pelanggannya.9

7

Muhammaad Adam, Op.Cit, h.70.
Fanddy Tjiptono, Op.Cit, h.422.
9
Muhammad Adam, Op.Cit, h.71.
8

meningkatkan orientasi

pada para
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Costumer

Relationship

Management

(CRM)

atau

manajemen

hubungan nasabah merupakan kombinasi dari orang-orang (people), proses
dan teknologi yang berusaha untuk memahami pelanggan perusahaan. 10
Anto dalam Abdul Manap mendefinisikan Costumer Relationship
Management (CRM) sebagai suatu strategi bisnis yang bertujuan untuk
menciptakan teknologi informasi dalam perusahaan yang akan membantu
sistem manajemen mendengaran pelanggan. Menurut Clay dan Maite dalam
Abdul Manap juga menyebutkan hal yang sama bahwa CRM merupakan
suatu konsep yang bertujuan untuk membuat hubungan jangka panjang yang
menguntungkan dengan pelanggan, dan konsep ini menjembatani antara
strategi pemasaran dan teknologi informasi.11
Manajemen SDM dapat menggunakan data pilihan konsumen untuk
merekrut dan melatih staf yang melakukan tugas-tugas yang langsung
berhubungan dengan nasabahnya. Dari penjelasan diatas bahwa secara
konsepsi, CRM menekankan pada pendekatan untuk membangun portofolio
melalui jalinan bisnis yang terbentuk dengan costumer melalui interaksi,
memperdayakan hubungan yang berbentuk pembentukan jaringan dan
menekankan komunikasi dengan tujuan untuk mempertahankan dan
menarik nasabah baru serta menciptakan loyalitas nasabah. CRM

10
11

Ibid, h. 70.
Ibid, h. 71.
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menekankan kolaborasi antara perusahaan dengan nasabahnya, hal ini yang
membedakan CRM dengan konsep pemasaran secara umum.
3.

Proses Costumer Relationship Management (CRM) Dalam hal ini, proses
CRM meliputi tiga langkah krusial yakni:
1. Identifikasi pelanggan, yang didasarkan pada informasi mengenai
pelanggan individual yang diperoleh melalui berbagai sumber personal
dan automated sources, misalnya wiraniaga, staf layanan pelanggan,
dan aktivitas Website.
2. Diferensiasi

pelanggan

berdasarkan

karakteristik,

perilaku,

kebutuhan,atau Costumer Value. Dasar pemikiran nya adalah bahwa
setiap konsumen itu unik dan tidak semua pelanggan mempunyai nilai
yang sama bagi perusahaan. Berdasarkan prinsip Pareto, sekitar 20%
pelanggan berkontribusi atas 80% laba perusahaa. Dalam konsep CRM,
perusahaan

berusaha

memanfaatkan

teknologi

mutakhir

untuk

mengidentifikasi high-value costumer dan merespon kebutuhan mereka
dengan penawaran secara real-time.
3. Costomizing bauran pemasaran yang disesuaikan dengan tuntutan
preferensi individual.12
Menurut Loverlock dalam Abdul manap lima kunci proses dalam
strategi yang harus ditekankan agar CRM dapat berjalan dengan benar
adalah:13
12

Fanddy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta :ANDI Yogyakarta, 2014), h. 424.
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1). Pengembangan strategi (Strategy development), yang melibatkan
penilaian startegi bisnis (termasuk di dalamnya menyebutkan visi dan
misi perusahaan, trend industri dan persaingan). Strategi bisnis
biasanya merupakan tanggung jawab top management untuk strategi
pengembangan pelanggan termasuk di dalamnya memilih target
pelanggan, costumer base tiering, merencanakan loyality bonds dan
churn management.
2). Penciptaan nilai (value creation) yang diterjemahkan dalam strategi
bisnis dan pelanggan menjadi proporsisi nilai yang spesifik untuk
pelanggan dan perusahaan.
3). Multichannel integration. Kebanyakan perusahaan jasa berinteraksi
dengan pelanggan melalui banyak saluran, dan ini menjadi tantangan
bagi perusahaan dalam memberikan pelayanan yang sama setiap
saluran.
4). Information management. Pelayanan melalui banyak saluran membuat
perusahaan harus dapat mengumpulkan informasi tentang pelanggan
dari seluruh saluran dan mengintegrasikan dengan informasi yang
relevan.
5). Performance assessment. Harus ada penilaian kinerja dengan
memberikan tiga pertanyaan penting. Pertama apakah strategi CRM
menciptakan nilai bagi stakholders kunci yaitu pelanggan, employee
13

Muhammaad Adam, Op Cit, h.76.
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dan sharehoder. Kedua, apakah tujuan pemasaran dan tujuan pelayanan
dapat dicapai. Ketiga, proses CRM sendiri apakah dapat memenuhi
ekspektasi perusahaan?.
4. Faktor-faktor atau Dimensi Costumer Relationship Management
Menurut Anton dan Goldenbery yang dikutip oleh kanadi dan Ari
Kurniawan dalam Novia Mustika, CRM memiliki tiga aspek utama yang
saling terkait, yaitu:14
a. Karyawan (people)
Kemampuan dan sikap dari orang yang mengatur CRM. Manusia
adalah faktor nomor satu, karena CRM sebenarnya adalah bagaimana
mengelola hubungan atau relasi antar manusai sehingga diperlukan
“personal touch” atau sentuhan-sentuhan pribadi manusiawi. Diperlukan
“attitude” dan semangat dari dalam pelaku bisnis untuk lebih proaktif
menggali dan mengenal nasabahnya lebih dalam agar dapat lebih
memuaskan mereka. Langkah baik untuk mengubah prilaku karyawan
dan meningkatkan keberhasilan CRM adalah dengan pelatihan yang
efektif.
Perusahaan yang menerapkan CRM perlu memiliki pimpinan yang
dapat menjelaskan dan menanamkan nilai-nilai yang benar mengenai
pentingnya loyalitas pelanggan dengan jelas dan tepat. Dalam CRM

14

Novia Mustika, Skripsi, Analisis Pengaruh Costumer Relationship Management terhadap
Loyalitas Pelanggan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2016. h. 28.
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diperlukan tim-tim kecil untuk menyederhanakan tanggung jawab dan
akuntabilitas dalam pengambilan keputusan sehingga sangat diperlukan
kehati-hatian dalam pemilihan karyawan untuk mendapatkan hasil yang
terbaik.
Di

dalam

implementasi

CRM

karyawan

yang

bertugas

menjalankan relasi dengan nasabah yaitu Costumer Sarvice dengan
tugas salah satunya yaitu sebagai penjual produk perbankan sekaligus
sebagai pelaksana corss selling dan mengadakan pendekatan kepada
nasabah lama dan membujuk nasabah yang baru.
b. Proses (process)
Proses atau cara yang digunakan perusahaan dalam mengakses dan
berinteraksi dengan pelanggan dalam menciptakan nilai baru dan
kepuasan. Disamping itu dibutuhkan proses yaitu sistem dan prosedur
yang membantu manusia untuk dapat menjalin hubungan dekat dengan
palanggan. Struktur organisasi, kebijakan oprasional serta sistem reward
panisment harus dapat mencerminkan apa yang akan dicapai dengan
CRM.
Menurut Strauss dan Frost dalam Fanddy Tjiptono, proses CRM
meliputi tiga langkah krusial yaitu :15
1. Identifikasi pelanggan, yang didasarkan pada informasi mengenai
pelanggan individual yang diperoleh melalui berbagai sumber personal
15

Fanddy Tjiptono, Op.Cit, h. 424.
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dan automated sources, misalnya wiraniaga, staf layanan pelanggan,
bar code scanner di gerai ritel, dan aktivitas website.
2. Diferensiasi pelanggan berdasarkan karakteristik, perilaku, kebutuhan,
atau costumer value. Dasar pemikirannya adalah bahwa setiap
konsumen itu unik dan tidak semua pelanggan mempunyai nilai yang
sama bagi perusahaan. Berdasarkan prinsip Pareto, sekitar 20%
pelanggan berkontribusi atas 80% laba perusahaan. Dalam konsep
CRM, perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi mutakhir untuk
mengidentifikasi high-value costumer dan merespon kebutuhan mereka
dengan penawaran secara real-time.
3. Costomizing bauran pemasaran yang disesuaikan dengan tuntutan
preferensi individual.
Implementasi CRM akan merubah proses usaha yang telah ada
sebelumnya. Menurut Hammer dan Champy dalam Novia Mustika
proses didefinisikan sebagai pemikiran kembali desain proses bisnis
radikal untuk mencapai perbaikan yang dramatis baik dalam biaya,
kualitas, pelayanan dan kecepatan.16 Baik proses usaha yang
melibatkan pelanggan secara langsung maupun tidak. Proses dan
aplikasi program CRM selain untuk kemudahan transaksi yang
ditawarkan kepada pelanggannya dan proses mendekatkan diri atau
16

Novia Mustika, Skripsi, Analisis Pengaruh Costumer Relationship Management terhadap
Loyalitas Pelanggan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2016. h. 30.
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menjaga hubungan dengan pelanggan, perusahaan juga mengantisipasi
beberapa langkah dalam hal keluhan.
c. Teknologi (Technology)
Teknologi merupakan fasilitator dalam implementasi strategi CRM.
Strategi ini menjadi faktor pembantu untuk mencapai keberhasilan
perusahaan dalam membangun hubungan personal dengan nasabah
melalui bermacam metode komunikasi.
Teknologi pendukung CRM:
a. Database Konsumen
Sebuah sistem tidak berjalan dengan baik tanpa adanya database.
Begitu pula CRM yang menjadi tulang punggung dari sistem ini adalah
database dari konsumen. Perusahaan harus mempunyai database yang
baik agar penerapan CRM dapat dilakukan dengan baik dan benar.
Database konsumen merupakan kunci perusahan menganalisis semua
pelanggan agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan CRM.
b. Kapasitas Konsumen dan Kompetensi Perusahaan
Tujuan utama dari teknologi pendukung ini adalah perusahaan
berada lebih dekat dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Sistem
yang kompleks dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan,
praktek langsung jauh lebih efesien untuk mencapai level kepuasan
pelanggan, kombinasi sempurna dari manusia dan teknologi akan
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menghasilkan kompetensi yang memungkinkan perusahaan terus
berada didepan dalam kompetisi CRM.
Kesuksesan dalam memilih teknologi dan praktek langsung akan
ditiru oleh perusahaan lain ketika kombinasi itu terbukti sukses. Hal ini
akan menyebabkan perusahaan kita menjadi pemimpin pasar dalam
CRM. Pemimpin pasar tidak dapat dipertahankan lama apabila tidak
ada perubahan dinamis didalam perusahaan yang disesuaikan dengan
keinginan konsumen.
c. Operasional CRM
Kekuatan utama dari CRM adalah database dari konsumen, maka
yang bertanggung jawab dalam penyediaan data ini adalah sales
marketing dan service. Setiap interaksi dengan nasabah akan dicatat
dan masuk dalam sistem kontak history konsumen. Teknologi

CRM

memungkinkan manajemen untuk mengolah data pelanggan dan
membangun informasi serta pengetahuan tentang pelanggan mereka.
Integrasi teknologi CRM seperti data werehouse, data mining dengan
oprasional front-end dan back-end menunjukan pentingnya kolaborasi
daam

organisasi.

Tanpa

teknologi

akan

sangat

sulit

untuk

mengimplementasikan strategi CRM karena interaksi nasabah dalam
segala hal memerlukan penggunaan teknologi (e-mail, telepon, sms,
web dan call centers).
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5. Kesuksesan Costumer Relationship Mangement
CRM sebagai isu strategi dalam pemasaran, bila digunakan dengan
tepat, dapat membantu perusahaan dalam membangun hubungan jangka
panjang yang menguntungkan dengan pelanggan, tetapi memaksa hubungan
pada pihak yang tidak diminta atau tidak menghendaki dapat mengakibatkan
pelanggan mengakibatkan pelanggan meninggalkan perusahaan. Ada tujuh
alasan mengapa CRM gagal yaitu:17
a. Mengabaikan data pelanggan
b. Kebijakan menyarankan bahwa strategi CRM tidak harus menjadi
departemen tersendiri
c. Penggunaan IT/SI yang kurang tanggap
d. Tidak ada rencana terlebih dahulu
e. CRM diimplementasikan bagi perusahaan bukan pelanggan
f. Proses otomatisasi cacat
g. SDM yang kurang dapat perhatian khusus.
Dowling dalam Fanddy Tjiptono menyatakan bahwa cara kerja aktual
CRM yaitu terlihat dari dampak potensial program CRM adalah pada
terciptanya pelanggan yang loyal dan peningkatan brand salience, yang pada
gilirannya berkontribusi pada peningkatann share-of-market dan share of
costumer.18

17
18

Abdul Manap, Revolusi Manajemen Pemasaran (Jakarta:Mitra Wacana Media 2016),h.399
Fanddy Tjiptono, Pemasaran Jasa (Yogyakarta :ANDI Yogyakarta, 2014), h.426.
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C. Konsep Loyalitas Nasabah
1. Pengertian Loyalitas Nasabah
Perilaku yang dilakukan para pelanggan setelah melakukan pembelian
suatu produk ditentukan oleh kepuasan nasabah atau tidak kepuasan akan
suatu produk sebagai akhir dari proses penjualan perusahaan. Bagaimana
perilaku dalam melakukan pembelian ulang, bagaimana sikap pelanggan atau
nasabah mengekspresikan produk yang telah dipakainya dan perilaku lain
yang menggambarkan reaksi setelah menggunakan produk yang telah
digunakannya. Sebagaimana diketahui tujuan dari suatu bisnis adalah untuk
menciptakan para pelanggan merasa puas.19
Secara harfiah loyal berarti setia, atau loyalitas dapat diartikan sebagai
suatu kesetiaan. Menurut Ali Hasan loyalitas pelanggan didefinisikan sebagai
orang yang membeli, khususnya yang membeli secara teratur dan berulangulang. Pelanggan merupakan seseorang yang sama untuk memuaskan
keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan
membayar suatu produk tersebut. Dan usaha pemasaran yang berpotensi
menyebabkan peralihan perilaku.20
Menurut Kotler dan Keller juga mendefinisikan loyalitas pelanggan
sebagai ”the long term success of the particular brand is not based on the
number of costumer who purchase it only once, but on the number who

19
20

Ibid, h. 105.
Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran (Jakarta:PT.Indeks,2007), h.175.
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become repeat purchase”.21 Melalui definisi ini, Kotler dan Keller ingin
menjelaskan bahwa konsumen akan loyal diukur melalui tiga hal dibawah ini
yaitu: Word of mouth: merekomendasikan orang lain untuk membeli atau
mereferensikan kepada orang lain. Reject another: menolak menggunakan
produk lain atau menunjukan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. Repeat
purchasing: berapa sering melakukan pembelian ulang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Loyalitas Nasabah
Dalam membangun dan meningkatkan loyalitas nasabah, perusahaan
harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Meurut Robinette
dalam Novia mustika faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan
adalah perhatian (caring), kepercayaan (Trust), perlindungan (length of
pratonage), dan kepuasan akumulatif (Overal statisfaction). Faktor pertama
perhatian (caring) yaitu perusahaan harus dapat melihat dan mengatasi segala
kebutuhan, harapan, maupun permasalahan yang dihadapi oleh para
pelanggan. Dengan perhatian itu, pelanggan akan menjadi puas terhadap
perusahaan dan melakukan transaksi ulang dengan perusahaan, dan pada
akhirnya mereka akan menjadi pelanggan yang loyal. Semakin perusahaan
menujukan perhatiannya, maka akan semakin besar loyalitas pelanggan
muncul.
Faktor kedua yaitu kepercayaan (trust), kepercayaan timbul dari suatu
proses yang lama sampai kedua belah pihak saling mempercayai. Apabila
21

Ibid, h. 193.
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kepercayaan sudah terjalin diantara nasabah dan perusahaan, maka usaha
untuk membina akan menjadi semakin mudah, hubungan perusahaan dan
nasabah tercermin dari tingkat kepercayaan (trust) pada nasabah. Apabila
tingkat kepercayaan tinggi, maka hubungan perusahaan dengan nasabah akan
semakin kuat. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam
membina hubungan jangka panjang dengan nasabah yaitu segala jenis produk
yang dihasilkan perusahaan harus memiliki kulitas atau kesempurnaan seperti
yang seharusnya atau sebagaimana dijanjikan, sehingga nasabah tidak merasa
tertipu, yang mana hal ini dapat mengakibatkan nasabah berpindah ke produk
pesaing
Faktor ketiga, yaitu perlindungan (length of patronage) yaitu perusahaan
harus dapat memberikan perlindungan kepada nasabahnya, baik berupa
kualitas produk, pelayanan, complain atau layanan purna jual. Dengan
demikian, nasabah tidak khawatir perusahan dalam melakukan transaksi dan
berhubungan dengan perusahaan, karena nasabah merasa perusahaan
memberikan perlindungan yang mereka butuhkan.
Dan faktor keempat yaitu kepuasan akumulatif, merupakan keseluruhan
penilaian berdasarkan total pembelian dan konsumsi atas barang dan jasa pada
suatu periode tertentu. Kepuasan akumulatif ditentukan oleh berbagai
komponen seperti kepuasan terhadap sikap karyawan, dan kepuasan terhadap
perusahaan itu sendiri. Oleh karna itu, perusahaan harus dapat memberikan
rasa puas kepada nasabah dalam melakukan segala transaksi dengan

39

perusahaan, sehingga dalam hal ini perusahaan harus memperhatikan dan
meningkatkan fungsi dan kegunaan dari segala fasilitas dan sumber daya yang
dimiliki agar nasabah dapat memanfaatkan kapan saja dan dimana saja.
3. Karakteristik Loyalitas Nasabah atau Pelanggan
Menurut kotler dan keller menyebutkan bahwa pelanggan yang sangat
puas akan tetap setia dalam waktu yang lebih lama, membeli lebih banyak
ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan memperbaharui produkproduk yang telah ada, membicarakan hal-hal yang baik tentang perusahaan
dan produknya, memberikan perhatian yang lebih sedikit pada merek dan
iklan para pesaing serta kurang peka terhadap harga, menawarkan jasa atau
produk kepada perusahaan pelanggan baru karena transaksinya rutin. 22 Oleh
karena itu perlu untuk mengetahui karakteristik pelanggan yang loyal terhadap
perusahaan atau merek.
Terdapat beberapa karakteristik umum yang dapat didefinisikan oleh
Graffin sebagai berikut:23
1. Melakukan pembelian berulang secara teratur konsumen melakukan
pembelian secara continue pada suatu produk tertentu.

22

Kotler. Keller, Manajemen Pemasaran (edisi 13,Jakarta: PT Glora Aksara Pratama,2004),

h. 159.
23

Ibid, h. 160.
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2. Membeli antar lini produk atau jasa (purchase across product and service
lines). Konsumen tidak hanya membeli jasa dan produk utama tetapi
konsumen juga membeli lini produk dan jasa dari perusahaan yang sama.
3. Mereferensikan kepada orang lain (Refers other). Dimana konsumen
melakukan komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth) berkenaan
dengan produk tersebut.
Untuk mengukur Loyalitas konsumen terdapat beberapa cara yang
dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu:24
1. Loyalitas Konsumen dapat ditelusuri melalui ukuran-ukuran seperti
defection rate, jumlah dan kontinuitas konsumen inti, dan nilai bagi
konsumen inti (dalam bentuk peghematan yang diperoleh konsumen inti
sebagai hasil kualitas, produktivitas, reduksi biaya, dan waktu siklus yang
singkat).
2. Data loyalitas diperoleh dari umpan balik konsumen yang dapat
dikumpulkan melalui berbagai cara yang tingkat efektivitasnya
bervariasi: Observasi aktif dan pasif, kartu dan kotak saran, saluran
telepon bebas pulsa, survei, focus group discussion, atau visit-top
management.
3. Menganalisis umpan balik dari konsumen, mantan konsumen, nonkonsumen, dan pesaing.

24

Daryanto, Sari Kuliah Manajemen Pemasaran (Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani
Sejahtera, 2013), h. 262.
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Berdasarkan uraian di atas, perusahaan tidak hanya berfokus pada
penawaran produk, melainkan perusahaan harus mencari apa yang akan
menjadi kebutuhan keinginan dari pelanggan. Perusahaan yang ingin
berkembang dan dapat bersaing harus mengutamakan layanan yang
memuaskan para pelanggannya yaitu dengan layanan monitor keluhankeluhan para nasabah. Selain itu pelanggan yang loyal cenderung lebih
menguntungkan dari pada pelanggan baru.
4. Hubungan Costumer Relationship Management terhadap Loyalitas Nasabah
Agustiyadi dalam Novia Mustika menyatakan bahwa salah satu cara
untuk meningkatkan loyalitas nasabah adalah dengan mengelola hubungan
perusahaan dengan pelanggan atau Costumer Relationship Management
(CRM) sehingga kedua belah pihak memperoleh nilai yang maksimum dari
hubungan tersebut.25 Konsep yang diambil dari CRM ialah pada pendekatan
untuk membangun portofolio melalui jalinan bisnis yang berbentuk interaksi,
memberdayakan hubungan yang terbentuk, pembentukan jaringan yang lebih
jauh.
Hubungan CRM terhadap loyalitas nasabah perlu digunakan di dalam
perusahaan, perusahaan menerapkan CRM agar membuat hubungan yang baik
dan personal dengan setiap nasabahnya agar nasabah merasa terpuaskan.
Implementasi yang benar dalam melakukan CRM sagatlah penting untuk

25

Novia Mustika , Skripsi, Analisis Pengaruh Costumer Relationship Management terhadap
Loyalitas Pelanggan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2016. h. 32.
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keberlangsungan perusahaan dimana jika perusahaan menerapkan dengan
benar maka implementasi CRM bisa dirasakan oleh nasabah dan akan
terciptanya loyalitas nasabah. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa
penerapan CRM yang benar akan meningkatkan loyalitas nasabah.
D.

Implementasi Costumer Relationship Management
Costumer Relationship Management atau biasa disebut manajemen
hubungan pelanggan merupakan pencetus utama bagi strategi-strategi yang
dibahas dalam roda loyalitas dan sering sekali terintegrasi dengan program
loyalitas. Dari perspektif pelanggan, CRM dapat menghasilkan perbaikan jasa
yang luas dan meningkatkan nilai bagi pelanggan (misalnya melalui kostumisasi
dan kenyamanan yang baik).
Perusahaan perlu melakukan segmentasi pasar dan menyasar pelanggan
yang “tepat” memilih segmen target secara cermat dan mencocokan dengan
kapabilitas perusahaan. Mengelola basis pelanggan melalui tiering jasa, yang
mengelompokan basis pelanggan kedalam tingkatan nilai yang berbeda-beda
(platina, emas, besi dan timbal). Untuk menciptakan loyalitas maka perlu
adanya keberhasilan dalam implementasi CRM, terutama sangat berguna ketika
perusahaan harus melayani sejumlah besar pelanggan diberbagai saluran
penghantar jasa. Strategi CRM mencakup lima proses utama pada umumnya,
yaitu:26

26

Christopher Lovelock, et al., Op Cit, h. 110.
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1. Pengembangan strategi, termasuk memilih segmen target, memeringkatkan
layanan, dan merancang loyality rewards.
2. Penciptaan nilai, termasuk penyediaan manfaat bagi pelanggan melalui
layanan bertingkat dan program loyalitas (Misalnya antrian prioritas dan
peningkatan kelas layanan).
3. Itegrasi multisaluran untuk memberikan media yang menyeluruh bagi
pelanggan di berbagai saluran penghantara jasa (misalnya dari website).
4. Manajemen informasi, yang mencakup penyimpanan data, sarana analisis
(misalnya analisis manajemen intern) dan aplikasi untuk front dan back
office.
5. Penilaian kinerja, dalam menerapkan CRM perusahaan seharusnya
menghasilkan perbaikan strategi dan sistem CRM yang berkesinambungan
bagi perusahaan.
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BAB III
METODE DAN TEHNIK PENELITIAN

A.

Sifat dan Jenis Metodelogi Penelitian
Metode yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian
pengumpulan data dalam penyelsaian skripsi adalah:
1.

Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian untuk
menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk menentukan
frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang lain. 27 Dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada
populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen
penelitian, analisis dan bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji
hipotesisyang telah ditetapkan.28

2.

Jenis penelitian
Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan
(Field Research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan.29
Penelitian ini menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian yaitu
BPRS Mitra Agro Usaha. Menurut tujuannya bahwa penelitian ini

27

Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung:Remaja rosdakarya,1995), h.3.
Sugiyono, Op.Cit, h.96.
29
Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodelogi dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia
Indonesia,2012), h. 11.
28
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termasuk kedalam penelitian ekonomi, mengenai penelitian ini menilai
bagaimana pengaruh Costumer Realtionship Management terhadap
loyalitas Nasabah.
B.

Sumber Data
Untuk menjawab persoalan yang dirumuskan, dibutuhkan suatu metode
penelitian yang didapat dari sumber-sumber lainnya, karena merupakan aspek
yang penting dalam penelitain. Pada penelitian ini akan dibahas tentang halhal yang berkaitan dengan metode data yang digunakan yakni :
1.

Data primer
Data primer yaitu memanfaatkan sumber informasi yang didapat di
perpustakaan dan berberapa jasa info yang tersedia seperti buku, pamplet,
majalah dan sebagainya.30 Data primer ini merupakan data yang
diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti
data hasil dari wawancara.31 Data primer yang dimaksud dalam penelitian
ini didapat dari lapangan langsung yaitu dari BPRS Mitra Agro Usaha
melalui kuesioner yang diberikan oleh para nasabah dan juga didapat dari
karyawan bagian Cotumer Relationship yang ada di BPRS Mitra Agro
Usaha.

30

Sofyan Effendi, Masri Singarimbun, Metodelogi penelitian survei( Jakarta: Pustaka LP3ES,
1989), h.76.
31
Soeranto dan Dicolin Arsyad, Metode Penelitian untuk hukum dan bisnis (Yogyakarta:UPP
YKPN,1990), h.76.
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2. Data skunder
Data sekunder yaitu catatan tentang adanya suatu peristiwa atau
catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinil.32 Data
sekunder merupakan data primer yang sudah diolah lanjut menjadi
bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya
sehingga lebih informatif.33
Dengan sumber data primer dan skunder tersebut diharapkan
memperoleh data yang akurat sesuai dengan yang diharapkan peneliti dan
dapat menemukan jawaban atau permasalahan.
C.

Populasi dan Sample
1. Populasi
Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek/subyek tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih
menjadi anggota sampel.34 Populasi dari penelitian ini adalah nasabah yang
berkaitan dengan judul peneliti dan populasi yang diambil dari penelitian ini
adalah nasabah Pembiayaan, nasabah Deposito dan beberapa nasabah
Tabungan Prioritas dengan jumlah 623 nasabah. Populasi yang berkaitan
dengan penelitian ini diambil dengan kehendak peneliti karena alasan
tertentu yang dapat dimaklumi.

32

M.Nazir, Metode Penelitian (Jakarta :Ghalia Indonesia , 1999), h.58.
Moh. Pabundu Tika, Metode Riset Bisnis(Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h.57.
34
Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1999), h. 77
33
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2. Sampel
Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian
dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh
sampel.35 Jika jumlah populasi besar, maka tentunya peneliti akan sulit
menggunakan semua yang ada populasi. Misal karena keterbatasan waktu,
tenaga, dan dana sehingga peneliti dapat menggunakan sebagian dari
populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan purposive
sampling yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana
peneliti menentukan pngambilaen sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri
khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat
menjawab permasalah penelitian.36
Pengambilan sampel pada penelitian menggunakan bantuan rumus
untuk menghitung berapa jumlah sampel yang akan digunakan pada
penelitian tersebut. Penelitian ini didasarkan pada perhitungan dengan
tehnik perhitungan yang dilakukan dalam menentukan jumlah sampel.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus yang didasarkan pada
perhitungan yang dikemukakan Slovin dan Husein umar sebagai berikut:37

35

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, (Jakarta:Renika
Cipta,2006), h.133.
36
Ibid, h.177.
37
Husein Umar, Riset Pemasaran dan Prilaku Konsumen, (PT, Gramedia Pustaka
Utama,2013), h. 146.
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n=

N
1 + Nd2

Keterangan:
n

= Jumlah Sampel

N

= Jumlah Populasi

e

= Batas Toleransi Kesalahan 5%
n=

620
1 + 620 (0,05)2

= 46,39 nasabah
Untuk memudahkan penulis dalam pengambilan jumlah sampel maka sampel
yang diambil dalam penelitian ini adalah 50 nasabah. Metode yang
digunakan adalah non Probability sampling dengan teknik purposive
sampling yaitu teknik sampling yang memberikan peluang atau kesempatan
tidak sama bagi setiap unsur atau populasi untuk dipilih menjadi sampel.
Pemilihan elemen-elemen sampel didasarkan pada kebijakan peneliti
sendiri.38

38

Suharsimi, Ibid,h. 177.
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D.

Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
melalui kuesioner, wawancara (interview), dan dokumentasi. Ketiga teknik
pengumpulan data tersebut diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga
diperoleh suatu informasi yang diharapkan.39
1. Kuesioner (Angket)
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis
kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik
pengumpula data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang
akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.40 Survey
yang dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada nasabah BPRS
MAU Bandar Lampung dengan serangkaian pertanyaan tentang
penerapan dari CRM terkait dengan loyalitas nasabah. Skala yang
digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan skala likert. Skala
likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi sesorang
atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert,
maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel.
Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun itemitem instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.
39

Sugiyono, Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D
Alfabeta,2012), h.293.
40
Sugiyono, Op.Cit. h.142

(Bandung:
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Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert
mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat
berupa kata-kata antara lain:41
Tabel 3.1
skala pengukuran Implementasi CRM dan Loyalitas Nasabah
Pilihan Jawaban

Skor

Selalu(SL)

5

Sering (SR)

4

Terkadang (TKD)

3

Jarang (JR)

2

Tidak pernah (TP)

1

2. Wawancara
Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya
jawab langsung kepada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis
menggunakn metode interview terstruktur maupun tidak terstruktur, yaitu
tanya jawab terarah atau bebas untuk mengumpulkan data yang relevan
saja.42 Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada
nasabah, kepala bidang Costumer Relation, Karyawan yang menangani
masalah Costumer Relationlainnya dan juga nasabah BPRS MAU.

41
42

Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung : Alfabeta, 2000), h. 87
Sugiyono, Op.Cit. h. 88.
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3. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai halhal atau variable berupa catatan-catatan transkip, buku, surat kabar,
majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Penulis
menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber
pada dokumentasi tertulis yang sesuai dengan keperluanpenelitian
sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan
konkrit.43 Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa data
struktur karyawan, dokumen profil perusahaan dan referensi lainnya yang
dalam hal ini berkaitan dengan manajemen hubungan pelanggan (CRM).
E.

Definisi Operasional Variabel
Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang
digunakan oleh peneliti untuk mengukur construct menjadi variabel penelitian
yang dapat dituju. Sehingga memungkinkan peneliti yang lain untuk
melakukan reflikasi (pengulangan) variabel pengukuran dengan cara yang
sama, dan mencoba mengembangkan cara pengukuran yang lebih baik lagi. 44
Pada penelitian ini terdapat variabel oprasional dalam memudahkan
peneliti menentukan variabel bebas dan terikat. Variabel penelitian ini didapat
berdasarkan teori yang ada pada landasan teori dari variabel bebas.

43

Ibid, h. 89.
Husen Umar, Metode Riset Bisnis Panduan Mahasiswa untuk melakukan riset dilengkapi
contoh proposal dan riset hasil bidang manajemen dan akuntansi. (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama
Cet.kedua). h.233.
44
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1.

Variabel bebas (Independen)
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang
menjadi

sebab

perubahannya

atau

timbulnya

variabel

terikat

(dependen).45 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen
ialah Costumer Relationship Management, dengan indikator terdiri dari:
a. Manusia (People), sebagai pelaksana CRM yaitu karyawan yang
melaksankan program CRM yang berhubungan langsung dengan
nasabah. Dimensi manusia, merupakan faktor kunci yanng harus
diperhatikan antara lain adalah kemampuan, keterampilan, dan
keramahan atau bagaimana karyawan tersebut berhubungan baik
dengan nasabah.
b. Proses

(Process),

sebelum

melaksanakan

program

CRM

menganalisis nasabah adalah bagian dari proses. proses yang tepat
akan membantu manusia atau karyawan untuk lebih mengenali dan
menjalin hubungan dekat dengan nasabah. Kunci dari Proses ialah
identifikasi profil, komunikasi dengan nasabah, pemberian nilai
tambah, penanganan keluhan nasbah dan fasilitas tambahan bagi
nasabah.

45

Sugiyono, Op.Cit. h.240.
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c. Teknologi (Technology), teknologi yang baik akan membantu
menghasilkan dan mengoptimalkan faktor manusia dan proses,
membantu mempercepat dan mengoptimalkan proses bisnis dalam
aktivitas pengeolaan hubungan nasabah. Kunci teknologi terbentuk
karena indikator system database nasabah dan media komunikasi
yang digunakan untuk menjalin hubungan baik dengan nasabah.
2.

Variable terikat (Dependen)
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang
menjadi akibatkarena adanya variabel bebas.46 Dalam hal ini variabel
terikat adalah Loyalitas Nasabah. Loyalitas nasabah adalah suatu
komitmen yang mendalam untuk membeli kembali atau bertahan pada
satu produk atau jasa tertentu dengan dilakukan secara berulang-ulang
atau konsisten pada waktu yang panjang dan bertahan sampai waktu
yang akan datang. Loyalitas juga disebut sebagai orang yang membeli
secara berulang-ulang dalam hal ini nasabah menggunakan jasa
perbankan secara terus-menerus dalam melakukan transaksi, nasabah
bertahan kepada perusahaan dan menggunakan lebih dari satu jenis jasa.
Indikator untuk mengukur Loyalitas biasanya diukur melalui tiga hal
dibawah ini:

46

Ibid, h. 241.
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a. Word of mouth
Word of mouth adalah sesuatu yang dilakukan untuk
merekomendasikan orang lain untuk membeli atau mereferensikan
kepada orang lain. Komunikasi dari mulut ke mulut merupakan
proses komunikasi yang merupakan proses komunikasi yang berupa
pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok
terhadap suatu produk atau jasa. Adapun indikatornya adalah:47
1). Membicarakan
Seseorang yang telah menggunakan suatu produk atau jasa
biasanya akan membicarakan suatu produk atau jasa tersebut
sesuai yang ia rasakan kepada orang lain, sehingga terjadi proses
komunikasi Word Of Mouth.
2). Merekomendasikan atau mempromosikan
Setelah terciptanya komunikasi biasanya seseorang mungkin
akan merekomendasikan kepada orang lain atas produk yang
pernah nasabah gunakan atau dibelinya.
b.

Reject another adalah menolak menggunakan produk lain atau
menunjukan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing.

c.

Repeat purchasing adalah seberapa sering melakukan pembelian
ulang.

47

Novia Mustika , Skripsi, Analisis Pengaruh Costumer Relationship Management terhadap
Loyalitas Pelanggan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2016.
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Teble 3.2
Operasional variabel, Dimensi, Indikator, dan Sub Indikator
No
1

Oprasional
Variabel
Variabel
Independen
(X)
Costumer
Relationship
Management

Dimensi
1. People

Indikator
1. Kapabilitas

2. Spesialis Kerja

2. Proses

1. Kesesuaian dengan
standar oprasional
prosedur

2. Kemudahan dalam
Pelayanan

3.Kenyamanan ruang
tunggu untuk Costumer
3.Teknologi

1. Kemudahan nasabah
mendapat
informasi
tentang
pelayanan
perusahaan
melalui
media elektronik

Sub Indikator
- Karyawan Bank
MAU terampil dalam
bekerja
-Karyawan Bank MAU
cakap/mampu dalam
bekerja
- karyawan mampu
menjaga hubungan baik
dengan nasabah
- Karyawan bekerja
Sesuai dengan tugasnya
- karyawan melakukan
penerimaan service
dengan baik
-karyawan Bank MAU
menangani keluhan
nasabah dengan baik
-Nasabah mendapatkan
pelayanan yang mudah
saat konsultasi
-Bank MAU membina
hubungan
berkelanjutan yang
baik dengan nasabah
-BankMAU
menyediakan ruang
tunggu yang nyaman
-Layanan social media
memudahkan nasabah
mendapatkan informasi
tentang BPRS Mitra
Agro Usaha
-BPRS
MAU
menyediakan layanan
web dan telpon kepada
nasabah dalam hal
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complain dan informasi
serta sebagai media
berhubungan dengan
perusahaan
2. Database nasabah dan -Bank MAU
media
komunikasi memanfaatkan aplikasi
nasabah
database nasabah
dengan baik dalam
melayani nasbah
2

Variabel
Dependen
Loyalitas
Nasabah

1. word of 1. Membicarakan hal-hal
(Y) mouth
yang baik tentang
produk/jasa
perusahaan

-nasabah menceritakan
hal-hal yang baik
setelah melakukan
transaksi di BPRS
MAU kepada orang
lain

2.Merekomendasikan
-nasabah
2.Reject
produk/jasa
kepada merekomendasikan
another
orang lain
orang lain untuk
bergabung di BPRS
3. Menunjukan
MAU.
kekebalan terhadap
-nasabah memilih
produk lain
bertahan pada BPRS
MAU dibanding
dengan penyedia jasa
keuangan lainnya.
-nasabah tidak
terpengaruh terhadap
produk dan jasa bank
lain
3.
Repeat 4.seberapa sering
-nasabah menggunakan
purchasing
nasabah menggunakan produk dan jasa lainnya
produk/jasa keuangan
yang terdapat di Bank
MAU
-nasabah menggunakan
jasa Bank MAU untuk
transaksi berikutnya.48

48

Novia Mustika, Skripsi, Analisis Pengaruh Costumer Relationship Management terhadap
Loyalitas Pelanggan dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung, 2016.
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F.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berpikir deduktif yaitu
berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit,
kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum kongkrit ditarik
generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.49
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan
pendekatan desktiftif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang digunakan
untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi.
Deskriptif kuantitatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu
menganalisis pengaruh antar variabel. Untuk keabsahan data maka sebelumnya
data yang diperoleh dari lapangan akan terlebih dahulu diolah dengan
menggunakan uji validitas kuesioner.
1. Uji Validitas dan Kuesioner
a. Validitas
Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya
terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.50
Apabila instrumen pengumpulan data yang digunakan mampu untuk
mengukur apa yang akan diuji maka data yang dihasilkan dapat
dinyatakan valid. Dalam menguji penelitian ini untuk mengetahui

49
50

Surisno Hadi, Methode Research, (Yogyakarta:ANDI,2002), h.42.
Margono, metodelogi Penelitian Pendididkan, (Jakarta:Rineka Cipta,2004), h.118.
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penelitian valid atau tidak penguji menggunakan metode komputerisasi
SPSS 17.51
Untuk menguji layak atau tidaknya suatu variabel yang akan
digunakan, maka dilakukan uji signifikan koefisien pada taraf
signifikansi 0,05. Artinya suatu variabel dianggap valid bila r hitung> rtabel,
maka bila hasil uji nilai instrumen lebih besar dari rtabel maka instrumen
yang diujikan dapat dinyatakan valid. Pada penelitian ini diperoleh r

tabel

diperoleh dari nilai signifikansi sebesar 0,05 dan N= 50, sehinggan rtabel
adalah 0,197. Maka bila hasil uji nilai instrumen lebih besar dari rtabel
maka instrumen yang diujikan dapat dinyatakan valid.
b. Reabilitas
Reabilitas memiliki arti dan sifat dapat dipercaya. Suatu alat ukur
dikatakan memiliki reabilitas apabila digunakan berkali-kali oleh
penelitian yang sama atau oleh peneliti lain tetap akan menghasilkan
penelitian yang sama.52 Uji Reabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan
dan konsisten responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan
konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel
dan disusun dalam bentuk kuesioner.
Suatu tes dikatakan mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi jika
tes tersebut dapat memberikan hasil yang tepat. Setelah dilakukan uji
51

Wirantara Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.

109.
52

Iqbal Hasan, Analisis data dengan penelitian statistik (Jakarta: Bumi Aksara,2004), h.15.
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validitas, data yang valid diuji reabilitasnya. Rumus alpa digunakan
untuk mencari reabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0.
Dalam penelitian ini pengujian reabilitas menggunakan SPSS 17.
Untuk pengujian ini peneliti juga menggunakan batasan nilai sebesar 0,6.
Jika nilai pada hasil reabilitas kurang dari 0,6 maka hasil tersebut
dikatakan tidak reliabel.
2. Uji asumsi klasik
Ada beberapa alat uji yang sering digunakan dalam uji asumsi klasik di
antaranya adalah:53
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data
berdistribusi normal atau tidak. Suatu penelitian data yang diperlukan
harus bervariabel normal, bila data dari setiap variabel tidak normal maka
tidak bisa menggunakan statistik parametrik. Ditribusi dari rata-rata
sampel hasil dari observasi akan mendekati normal bila jumlah individu
sampel semakin besar. Metode normalitas dalam penelitian ini dilakukan
dengan mengunakan teknik statistik kolmogrow-smirnov atau dikenal
dengan uji K-S dan data dinyatakan berdistribusi normal jika data
mengikuti bentuk distribusi normal dan dilihat dari nilai-nilai risidual

53

Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS23 (Semarang:
Badan Penerbit UNDIP, Cet,VIII, 2016), h. 154

60

yang dihasilkan diatas nilai signifikasi yang ditetapkan yaitu sebesar
0,05.54
b. Uji Autokoelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi
antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada
model regresi. Pada penelitian ini uji autokorelasi menggunakan bantuan
program SPSS 17.55 Metode pengujian yang sering digunakan adalah
dengan uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jika DW lebih kecil dari DL atau lebih besar dari (4-DL) maka
hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2) Jika DW terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima,
yang berarti tidak ada autokorelasi.
3) Jika DW terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL),
maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.
Adapun hipotesis dalam pengujian tersebut adalah sebagai berikut:
Ho= tidak terjadi autokorelasi diantara data pengamatan
Ha= terjadi autokorelasi diantara data pengamatan

54

Ibid, h. 47.
Johar Arifin, SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,
2016). h. 186.
55
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Setelah uji-uji asumsi klasik telah dilakukan dengan baik dan
benar, maka akan dilakukan teknik analisis regresi berganda. Teknik
tersebut

merupakan

teknik

statistik

yang

digunakan

untuk

menganalisis pengaruh dari variabel bebas yaitu People (X1), Proses
(X3) dan teknologi (X3) dan variabel terikat yaitu Loyalitas
Nasabah(Y).56
3. Uji Hipotesis
a. Analisi Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk melihat seberapa
besar pengaruh antara variabel independen dan dipenden. Menurut
rangkuti formlasi linear berganda adalah sebagai berikut:57
Y= b0+b1X1 +b2 X2+b3X3+e
Y

= Loyalitas Nasabah

X1

= People

X2

= Proses

X3

= Teknologi

b0

= konstanta

b1-b2 = koefisien regresi
e

56
57

= standar eror

Ibid,
Frenddy Rangkuti, Riset Pemasaran (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum ), h.23.

62

b. Uji f
Uji

ini digunakan untuk mengetahui

apakah variabel

independen (X1X2X3) secara bersama-sama berpengaruh secara
signifikan terhadap variabel dependen (Y) atau untuk mengetahui
apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel
dependen atau tidak.58
F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:
R2 / k
Uji f =
(1 - R2) / (n – k – 1)

Dimana:
R2 = koefisien determinasi ganda
n

= jumlah data atau sampel

k

= jumlah variabel independen

dengan kaidah penagmbilan keputusan sebagai berikut:
1). Jika Fhitung>Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% (α=0,05), maka
terbukti bahwa ketiga variabel people, proses, dan teknologi
secara simultan mempengaruhi loyalitas nasabah. Dengan

58

Ibid, h.24.
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demikian alternative (H1) diterima dan hipotesis mula-mula (H0)
diterima.
2). Jika Fhitung>Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% (α=0,05), maka
terbukti bahwa ketiga variabel people, process, dan technology
secara simultan mempengaruhi loyalitas nasabah. Dengan
demikian alternative (H1) ditolak dan hipotesis mula-mula (H0)
diterima.
c. Uji T atau Uji Parsial
Uji T statistik pada dasarnya menunjukan seberapa jauh satu
variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel
independen. Apabila tingkat signifikan kurang dari 0.05 maka Ho
ditolak dan Ha diterima. Berarti bahwa variabel bebas dapat
menerangkan variabel terikat. Sebaliknya apabila tingkat signifikan
lebih dari 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Berarti bahwa
variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikat secara
individual.59

59

Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Jakarta: Bumi Aksara,2012), h.52.
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Untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel bebas
secara parsial atau untuk mengetahui variabel mana yang lebih
mempengaruhi loyalitas nasabah diguanakan uji-t, dengan formulasi
dan Rangkuty sebagai berikut:60
(n -2)
t=
(1 – r2)
Dimana :
t

= observasi

n

= banyaknya observasi

r

= koefisien korelasi

dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut:
1). Tingakat signifikan yang akan digunakan adalah 0,05 dengan
kreteria jika thitung>ttabel maka Ha diterima dan H0 ditolak.
2). Jika thitung > ttabel pada tingkat kepercayaan 95% (α=0,05), maka
H0 ditolak dan Ha diterima.
Adapun untuk uji statistik tersebut adalah sebagai berikut:
1). Pengujian koefisien regresi variabel People
H1 : People berpengaruh secara parsial terhadap variabel
loyalitas nasabah
H0

:

People tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel
loyalitas nasabah

60

Ibid, h. 96.
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2). Pengujian koefisien regresi variabel process
H2

:

proses berpengaruh secara parsial terhadap variabel
loyalitas nasabah

H0

:

Proses tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel
loyalitas nasabah

3). Pengujian koefisien regresi variabel technology
H3 : technology berpengaruh secara parsial terhadap variabel
loyalitas nasabah
H0

:

technology tidak berpengaruh secara parsial terhadap
variabel loyalitas nasabah.

d.

Uji Koefisien determinasi (R2)
Pada Model linear berganda ini, akan dilihat besarnya
kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap
variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi
totalnya (R2). Jika (R2) yang diperoleh mendekati satu maka dapat
dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan
variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika (R 2) makin
mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel
bebas terhadap variabel terikat.

66

Rumus Koefisien determinasi:
R2 = adjusted R square x 100%
Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah
bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukan ke dalam
model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R square
pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu
banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted
R square. Nilai adjusted R square dapat naik atau turun apabila
satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.61

61

Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS (Semarang : Badan
Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), h. 97
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BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskriftif Objek Penelitian
1. Sejarah berdirinya PT. BPRS Mitra Agro Usaha
BPRS Mitra Agro Usaha merupakan Lembaga Keuangan Perbankan
yang berbadan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan
operasionalnya berdasarkan Prinsip Syariah.
BPRS Mitra Agro Usaha merupakan konversi dari Bank Konvensional.
BPRS Mitra Agro Usaha sering dikenal dengan BANK MAU adalah satusatunya di Lampung yang menyandang sebagai Bank “Muallaf” dari BPR
Konvesional menjadi BPRS Mitra Agro Usaha, secara khusus adalah mengisi
peluang terhadap kebijakan yang membebaskan bank dalam menetapkan
tingkat suku bunga. Keinginan masyarakat terhadap adanya BPR tanpa
bunga mendapat angin segar dengan adanya keputusan Gubernur Indonesia
Nomor 15/8/KEP.GBI/DPG/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang pemberian
izin perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Agro Usaha. Pada tanggal 02
september 2013 mulailah menjadi BPRS Mitra Agro Usaha.
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PT.BPRS Mitra Agro Usaha Beralamatkan di Jalan Hayam Wuruk No
95 Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Lampung 35221.Indonesia.
Telp.0721-258479, FAX.0721-258754.1
2. Dasar Hukum Berdirinya PT. BPRS Mitra Agro Usaha
Berikut dasar hukum berdirinya PT. BPRS Mitra Agro Usaha:2
a. Persetujuan Prinsip Bank Indonesia No. 11/155/DKBU tanggal 02
Maret 2009
b. Penegasan Bandan Hukum Perseroan dari Mentri Hukum dan Hak
Asasi Manusia NO. AHU-21384.AH.01.01 Tahun 2009 Tanggal 18
Mei 2009.
c. Pemberian

Izin

Usaha

dari

Gubernur

Bank

Indonesia

No.12.17/KEP.GBI/DPG/2010 Tanggal 09 Maret 2010
d. Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/81/KEP.GBI/DPG/2013
Tanggal 23 Juli 2013 Tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan
Usaha Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Agro Usaha.
e. Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No.AHA-11535.AH.01.02 Tahun 2013 Tentang Persetujuan Anggaran
Dasar Perseroan.

1
2

Kontak” (On-line), tersedia di:http://www.bankmausyariah.co.id/ (14 maret 2018).
Dokumentasi, PT. BPRS Mitra Agro Usaha, 14 Maret 2018
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3.

Visi, Misi dan Moto PT. BPRS Mitra Agro Usaha
Visi, Misi dan Moto PT. BPRS Mitra Agro Usaha antara lain:3
a. Visi : Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) trkemuka
dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah.
b. Misi : Menyediakan Produk dan Layanan yang mengedepankan etika
serta pelayanan yang memuasakan.
e. Motto : “Kejarlah Kuantitas Utamakan Kualitas”

4.

Struktur Pemilik dan Pengurus PT. BPRS Mitra Agro Usaha
Struktur Pemilik dan Pengurus PT. BPRS Mitra Agro Usaha antara
lain: 4
a. Dewan Komisaris
1). Komisaris Utama

: H. Ciknan Sawak

2). Komisaris Anggota

: Ir. H. M.Yusmaridh

b. Dewan Direksi
1). Direktur Utama

: Mat Amin, S.E, Akt

2). Direktur

: Sri Sumarti

c. Dewan Pengawas Syariah

3
4

1) Ketua

: Drs. KH Mawardi AS

2) Anggota

: Dr. Alamsyah

Visi Misi” (On-line), tersedia di: http://www.bankmausyariah.co.id/ (14 Maret 2018).
Staf dan Direksi” (On-line), tersedia di: http://www.bankmausyariah.co.id/ (14 maret 2018).
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d. Manajer Marketing

: Agus Handoko

Relationship Officer
Sales Officer

: Evi Ansori
:

1) Ifra Siswanto Ifra Siswanto
2) Chandra Yanvika Prastiya
3) Muhammad Affandi
4) Tatang Anggara
Funding officer

: Rini Rezeki

Financing Support

: Merina Putri

e. Manajer Oprasional

: Agritia Gita Pratiwi

Accounting

: Ali Saputra

Costumer Sevis

: Rizca Safitri Irawan

Teller

: 1) Ade Shela Putri
2) Mira Apriliani

Office Boy

: Prima Hadi Saputra
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RUPS

DEWAN KOMISARIS
1. Ciknan Sawak
2. M. Yusmaridh Etra
DEWAN DIREKSI

DPS
1. KH Mawardi AS
2. Alamsyah

1. Mat Amin
2. Sri Sumarti

Manajer Marketing

Manajer Operasional

Agus Handoko

Agritia Gita Pratiwi

Relationship Officer

Accounting

Evi Ansori

Ali Saputra

Sales Officer
1.
2.
3.
4.

Customer Servis

Ifra Siswanto
Chandra Yanvika P
Muhammad Affandi
Tatang Anggara

Rizca Safitri Irawaty

Teller
Funding Officer

1. Mira Apriliani
2. Ade Shela Putri

Rini Rezeki
Financing Support
Merina Putri

Office Boy
GAMBAR 4.1

Prima Hadi Putra

Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Agro Usaha
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3) Prinsip Utama Pelaksanaan BPRS Mitra Agro Usaha
Dalam melaksanakan usahanya BPRS Mitra Agro Usaha berpengaruh
teguh pada prinsip utama sebagai berikut:5
a) Keimanan dan Takwa kepada Allah SWT, dengan menerapkan
prinsip-prinsip sayriah kedalam kehidupan manusia.
b) Kebersamaan, Yakni kesatuan pola pikir, visi dan misi semua elemen
BPRS Mitra Agro Usaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan
sosial.
c) Kekeluargaan, yakni mengelola pengurus serta anggota, dibangun
dengan rasa kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan umum diatas
kepentingan pribadi.
d) Profesionalisme, yaitu dibangunnya rasa semangat kerja yang tinggi,
kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas dan semangat untuk terus
belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang sangat baik.
4) Usaha Yang Dijalankan PT. BPRS Mitra Agro Usaha
Maksud dan Tujuan BPRS Mitra Agro Usaha adalah menjalankan
usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Usaha-usaha yang dilakukan
BPRS Mita Agro Usaha adalah sebagai berikut :6

5
6

Dokumentasi, PT. BPRS Mitra Agro Usaha, 14 Maret 2018
Ibid,
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a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, tabungan dan
betuk lainnya berdasarkan wadi’ah dan mudharabah.
b. Memberikan pembiayaan dan melakukan pembinaan khususnya
terhadap para pengusaha mikro kecil, koperasi serta perseorangan
maupun kelompok.
c. Melakukan penyaluran dana
d. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan untuk Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.
e. Menjalankan Usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah
dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
f. Menjalankan usaha perbankan dan usaha lainnya sesuai dengna
ketentuan praturan perundang-undangan yang berlaku.
5) Produk-Produk PT. BPRS Mitra Agro Usaha
Produk-produk PT. BPRS Mitra Agro Usaha antara lain:7
1. Tabungan MAU Syariah iB:
a. Tabungan MAU Syariah iB berakad Wadiah
Tabungan MAU Syariah iB berakad wadiah merupakan dana
titipan nasabah yang dikelola seacara amanah oleh BPRS MAU.
BPRS MAU menerima tabungan bebas, dengan akad wadiah yang
tidak menanggung risiko kerugian, serta bank akan memberikan
7

Dokumentasi, PT.BPRS Mitra Agro Usaha, 15 maret 2018.
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kadar profit kepada penabung dengan sejumlah tertentu dari bagi
hasil yang diperoleh bank dalam pembiayaan pada nasabah, yang
diperhitungkan tiap bulan.
Berikut ini adalah keuntungan yang didapatkan saat menabung
di BPRS MAU :
a. Aman, karena terjamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
b. Bebas, yaitu bebas biaya administrasi bulanan.
c. Layanan, layanan yang diberikan oleh BPRS MAU adalah
jemput bola.
d. Mendapatkan bonus setiap akhir bulan
b. Tabungan MAU Syariah iB berakad Mudharabah
Tabungan MAU Syariah iB berakad mudharabah merupakan
investasi dana berdasarkan akad mudharabah dimana BPRS MAU
bertindak sebagai (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai
pemilik dana (shahibul mal). Pada BPRS MAU pembagian
keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
Persyaratan Menabung di BPRS Mitra Agro Usaha :
a. Persyaratan Perorangan :
1) Fotokopi identitas yang masih berlaku.
2) Mengisi Formulir aplikasi pembukaan rekening.
3) Setoran awal minimal Rp 25.000,- (MAU Syariah iB) dan
minimal Rp 10.000,- (MAU syariah Cerdas).Setoran
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berikutnya minimal Rp 10.000,- (MAU Syariah iB) dan
minimal Rp 5.000,- (MAU Syariah iB Cerdas).
2. Untuk Perusahaan :
a) Fotokopi akta pendirian perusahaan / anggaran dasar,
berikut AD perubahannya.
b) Fotokopi SIUP, SITU, TDP dan NPWP.
c) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
d) Setoran awal minimal Rp 500.000,b) Deposito MAU Syariah iB Mudharabah
Deposito MAU Syariah iB Mudharabah merupakan investasi
dana berdasarkan akad mudharabah, dimana BPRS MAU bertindak
sebagai sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah sebagai
pemilik dana (shahibul mal). Penarikan dana oleh nasabah BPRS
MAU hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad
antara nasabah dan BPRS MAU.
Keuntungan yang didapat adalah :
a. Aman, karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
b. Bagi hasil yang kompetitif
c. Dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan
d. Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan secara otomatis dan
nisbah bagi hasil dapat disesuaikan denngan kesepakatan saat
perpanjangan.
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1) Persyaratan Deposito MAU Syariah iB :
a) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku.
b) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening.
c) Setoran minimal Rp 100.000,c) Pembiayaan MAU syariah iB8
1) Pembiayaan MAU Syariah iB Mudharabah
Pembiayaan MAU Syariah iB mudharabah merupakan bentuk
pembiayaan

berakad

mudharabah,

dimana

BPRS

MAU

menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau
modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar
kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank
ditambah keuntungan pada saat jatuh tempo).
2) Pembiayaan MAU Syariah iB Multijasa
Pembiayaan MAU Syariah iB Multijasa adalah pembiayaan
dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah, dimana BPRS
MAU memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka
memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan multijasa
diperuntukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan.

8

Dokumentasi, PT.BPRS Mitra Agro Usaha, 14 Maret 2018
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B. Deskriptif Data Penelitian dan Responden
1. Deskriptif Data Penelitian
Deskriptif data penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan cara
membagikan angket tertutup yang telah disediakan oleh peneliti langsung
kepada responden yang berhasil ditemui dan bersedia mengisi data kuesioner
yang telah peneliti sediakan. Angket disebar kepada nasabah BPRS Mitra
Agro Usaha secara langsung selama 5 hari yaitu pada tanggal 12 Maret
sampai 16 Maret 2018, pengumpulan data langsung dengan menemui
responden ini bertujuan agar lebih efektif. Penelitian yang dilakukan selama 5
hari ini berhasil mengumpulkan data responden sebanyak 50 responden,
sehingga pemenuhan standart minimal sampel yang dapat mewakili populasi
sudah terpenuhi dan data dapat diproses ketahap selanjutnya. Adapun teknik
yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan menggunakan
tekhnik accidental sampling yaitu memilih sampel dari orang atau unit yang
paling mudah dijumpai atau diakses.
2. Deskriptif Responden
Data deskriptif responden digunakan untuk menggambarkan keadaan atau
kondisi responden yang dapat memberikan informasi tambahan untuk
memahami hasil-hasil penelitian. Deskriptif penelitian ini bertujuan agar dapat
dilihat profil dari kata penellitian tersebut dan hubungan antar variabel yang
digunakan dalam penelitian ini. Hal ini peneliti membagi karakteristik
menjadi beberapa bagian yaitu :
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a. Berdasarkan Pekerjaan
Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan
Pekerjaan Responden

Jumlah Nasabah

Persentase

Mahasiswa /IRT

11 Nasabah

22%

Pegawai/ Karyawan

11 Nasabah

22%

Pedagang/ wiraswasta

28 Nasabah

56%

Jumlah

100 Nasabah

100%

Sumber: Data primer diolah pada tahun 2018
Berdasarkan keterangan dari tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa
responden dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan kuesioner
kepada nasabah BPRS MAU sebanyak 50 nasabah. Nasabah yang
berprofesi sebagai mahasiswa dan IRT sebanyak 11 orang atau sebesar 22
%, 28 orang atau sebesar 56% berprofesi sebagai pedagang atau wiraswasta,
11 orang atau sebesar 22% berprofesi sebagai Pegawai atau karyawan. Dari
perrnyataan di atas menunjukan bahwa sebagian besar nasabah di BPRS
Mitra Agro Usaha berprofesi sebagai pedagang atau wiraswasta.
b. Jenis Kelamin
Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : (Data diolah) menggunakan Program SPSS 17.0
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Tabel 4.2 di atas menunjukan bahwa responden dengan jenis kelamin
laki-laki sebanyak 24 orang atau sebesar 48% dan responden dengan jenis
kelamin perempuan sebanyak 26 orang atau sebesar 52%.
3. Gambaran Distribusi Jawaban Responden
a. Variabel People
Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel people dapat
dilihat dari tabel 4.3 berikut ini:
Tabel 4.3
Distribusi Jawaban Responden berdasarkan Variabel People (X1)
No

pertanyaa

SL

SR

TKD

JR

TP

TOTAL

n

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

1

X1.1

44

88

6

12

0

0

0

0

0

0

50 100

2

X1.2

37

74

13

26

0

0

0

0

0

0

50 100

3

X1.3

36

72

14

28

0

0

0

0

0

0

50 100

4

X1.4

30

60

13

26

7

14

0

0

0

0

50 100

%

Sumber : Data primer diolah pada tahun 2018
Berdasarkan data di atas, sebagian besar responden memberikan
jawaban selalu (SL). Dimana hasil terbanyak terdapat pada item X1.1 yaitu
unsur karyawan terampil dalam bekerja. Terampil artinya cakap dalam
bekerja atau menyelesaikan tugas dengan dengan baik. Hal ini menunjukan
bahwa karyawan cakap dalam menangani nasabah pada saat nasabah
bertransaksi di BPRS Mitra Agro Usaha dibuktikan sebanyak 44 nasabah
atau 88% pilihan dari hasil kuesioner. Dan hasil terkecil atau memilih
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Terkadang (TKD) terdapat pada item X1.4 yaitu karyawan bekerja sesuai
dengan tugasnya sebesar 14% atau sebanyak 7 pilihan. Dapat disimpulkan
bahwan nasabah memilih

BPRS Mitra Agro Usaha karena karyawan

terampil

atau

dalam

bekerja

karyawan

cepat

dalam

melakukan

pekerjaannya, untuk itu dapat dikatakan bahwa karyawan BPRS MAU
memiliki kredibilitas (kualitas, kapabilitas dan dapat dipercaya) yang tinggi
dalam penanganan oprasional sehingga menghasilkan pelayanan yang baik
dan tidak mengecewakan nasabah.
b. Variabel Proses (X2)
Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel proses dapat
dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:
Tabel 4.4
Distribusi Jawaban Responden berdasarkan Variabel Proses (X2)
No Pertanyaan

SL

SR

TKD

JR

TP

TOTAL

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

1

X2.1

41

82

9

18

0

0

0

0

0

0

50

100

2

X2.2

32

64

12

24

6

12

0

0

0

0

50

100

3

X2.3

39

78

11

22

0

0

0

0

0

0

50

100

4

X2.4

43

86

7

14

0

0

0

0

0

0

50

100

Sumber : Data Primer diolah pada tahun 2018

Berdasarkan data di atas, sebagian besar responden memberikan
jawaban selalu (SL). Dimana hasil terbanyak terdapat pada item X 2.4 yaitu
unsur karyawan membina hubungan berkelanjutan dengan baik kepada
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nasabah. Hal ini menunjukan bahwa karyawan membina hubungan
berkelanjutan dengan nasabah BPRS Mitra Agro Usaha. Dibuktikan
sebanyak 43 nasabah atau 86% pilihan dari hasil kuesioner. Dengan hasil
terkecil atau memilih terkadang (TKD) yaitu pada pilhan item X2.2 yaitu
Nasabah mendapatkan pelayanan yang mudah saat konsultasi produk dan
jasa yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha yaitu dengan pilihan sebanyak 6
nasabah atau sebesar 12%. Dapat disimpulkan bahwa nasabah memilih
BPRS Mitra Agro Usaha karena Karyawan membina hubungan baik
dengan nasabah, untuk itu dapat dikatakan bahwa karyawan BPRS Mitra
Agro Usaha memiliki kredibilitas (kualitas, kapabilitas dan dapat
dipercaya) yang tinggi dalam membina hubungan baik dengan nasabah
sehingga menghasilkan pelayanan dan hubungan yang baik serta tidak
mengecewakan nasabah. Dibuktikan dengan BPRS Mitra Agro Usaha
memberikan layanan yaitu “jemput bola” ini menggambarkan bahwa BPRS
MAU mendatangi nasabah dan menjaga hubungan baik dengan nasabah.
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c. Variabel Teknologi (X3)
Distribusi jawaban responden berdasarkan variabel teknologi dapat
dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:
Tabel 4.5
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Teknologi (X3)
No Pertanyaan

SL

SR

TKD

JR

TP

TOTAL

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

1

X3.1

23

46

9

18

13

26

3

6

2

4

50

100

2

X3.2

28

56

9

18

11

22

2

4

0

0

50

100

3

X3.3

27

54

8

16

10

20

2

4

3

6

50

100

4

X3.4

23

46

12

24

11

22

4

8

0

0

50

100

Sumber : Data Primer diolah pada tahun 2018
Berdasarkan data di atas, sebagian besar responden memberikan
jawaban selalu (SL). Dimana hasil terbanyak terdapat pada item X 3.2 yaitu
nasabah mendapatkan pemberitahuan jadwal jatuh tempo melalui via
telepon/sms yang dilakukan oleh karyawan BPRS Mitra Agro Usaha
sebanyak 28 nasabah pemilih atau sebesar 56 %. Dan hasil terkecil atau
memilih tidak pernah (TP) terdapat pada item X3.3 yaitu Bank MAU selalu
aktif dan update dalam mengelola web dan menginformasikan kepada
nasabah sebanyak 3 pemilih atau sebesar 6%, dapat disimpulkan bahwa
nasabah memilih BPRS Mitra Agro Usaha karna adanya pemberitahuan
jatuh tempo dalam pembayaran melalui via telpon/sms sehingga nasabah
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mengingat dan berjaga-jaga dalam pembayaran agar tidak terlambat
melakukan pembayaran.
d. Variabel Loyalitas Nasabah (Y)
Distribusi jawaban responden berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan
oleh penulis pada variabel Loyalitas dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:
Tabel 4.6
Distribusi Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Loyalitas ( Y)
No Pertanyaan

SL

SR

TKD

JR

TP

TOTAL

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

F

%

1

Y.1

39

78

7

14

2

4

2

4

0

0

50

100

2

Y.2

37

74

8

16

3

6

2

4

0

0

50

100

3

Y.3

29

58

13

26

5

10

3

6

0

0

50

100

4

Y.4

33

66

8

16

6

12

2

4

1

2

50

100

5

Y.5

21

42

7

14

17

34

2

4

3

6

50

100

Sumber : Data Primer diolah pada tahun 2018
Berdasarkan data di atas, sebagian responden memberikan jawaban
selalu (SL). Dimana hasil terbanyak terdapat pada item Y.1 yaitu nasabah
menceritakan hal-hal yang baik setelah bergabung di BPRS Mitra Agro
Usaha kepada orang lain sebanyak 39 nasabah pemilih atau sebesar 78%.
Hasil terkecil atau memilih tidak pernah (TP) terdapat pada item Y.5 yaitu
unsur nasabah menggunakan produk dan jasa lainnya di BPRS MAU untuk
transaksi selanjutnya yaitu sebanyak 3 nasabah pemilih dan sebesar 6%.
Dapat disimpulkan bahwa nasabah loyalitas menggunakan produk dan jasa
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di BPRS MAU karena nasabah berhubungan baik dengan karyawan dan
nasabah sering mendapatkan informasi yang disampaikan via telepon/sms
sehingga nasabah menceritakan hal-hal yang baik setelah bergabung di
BPRS MAU kepada orang lain dan hasilnya jumlah nasabah BPRS MAU
meningkat setiap tahunnya.
C. Penyajian dan Analisis Data
1. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas
a. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam
kuesioner atau skala yang ingin diukur. Validitas item ditunjukan dengan
adanya dukungan terhadap skor total. Dalam penentuan valid atau tidaknya
item

yang

digunakan,

kegiatan

yang

harus

dilakukan

adalah

membandingkan r hitung dengan r tabel, dimana taraf signifikansi yang
digunakan adalah 0,05 dengan N=50.
Untuk mengetahui tingkat validitas pada penelitian ini, maka akan
dilakukan terlebih dahulu perhitungkan statistik dengan menggunakan
bantuan Progran SPSS 17. Adapun hasil output perhitungan uji validitas
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel 4.7
Uji Validitas Variabel X dan Y
Item Pertanyaan

rhitung

rtabel

Kesimpulan

Item 1.1

0,351

0,279

VALID

Item 1.2

0,452

0,279

VALID

Item 1.3

0,471

0,279

VALID

Item 1.4

0,740

0,279

VALID

Item 2.1

0,451

0,279

VALID

Item 2.2

0,722

0,279

VALID

Item 2.3
Item 2.4

0,431
0,351

0,279
0,279

VALID
VALID

Item 3.1

0,991

0,279

VALID

Item 3.2

0,904

0,279

VALID

Item 3.3
Item 3.4

0,954
0,961

0,279
0,279

VALID
VALID

Item 4.1
Item 4.2

0,827
0,782

0,279
0,279

VALID
VALID

Item 4.3

0,833

0,279

VALID

Item 4.4

0,990

0,279

VALID

Item 4.5

0,979

0,279

VALID

Sumber: (Data diolah) menggunakan program SPSS 17.0
Berdasarkan tabel 4.7 di atas, secara keseluruhan item pertanyaan
pada variabel X dan Y dapat dinyatakan valid karena seluruh item
pertanyaan memiliki nilai yang lebih besar dari hasil r tabel sebesar 0,279
maka rhitung> rtabel maka dinyatakan valid.
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b. Uji Reabilitas
Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui reliabel atau
handalnya suatu kuesioner jika jawaban seseorang tersebut konsisten
atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam hal ini uji reliabilitas
dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach’s Alpha, dengan
kreteria bahwa tingkat alpha hitung lebih besar dari koefisien Alpha
Cronbach sebesar 0,70 maka data yang diujikan memiliki tingkat
reabilitas yang baik. Adapun perhitungan tingkat alpha dilakukan
dengan menggunakan program SPSS 17.0. Adapun hasil dari
perhitungannya dapat dilihat pada hasil output SPSS di bawah ini:
Tabel 4.8
Hasil uji Reabilitas

Sumber : (Data diolah) menggunakan program SPSS 17.0
Hasil uji reliabilitas didapat nilai Cronbach’s Alpha sebesar
0,816 dan karna hasilnya lebih dari Alpha Cronbach sebesar 0,70
maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur dalam penelitian ini
Reliabel.
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2. Hasil Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik statistik
kolmogrov-smirnov. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah
data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang
baik apabila nilai sifnifikan lebih dari 0,05 maka data tersebut dapat
dikatakan normal. Uji normalitas pada penelitian ini dinyatakan pada
tabel berikut ini :
Tabel 4.9
Uji Normalitas

Sumber : (Data diolah) dengan bantuan Program SPSS 17.0
Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikan
sebesar 0,328. Maka nilai 0,328 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan
bahwa penelitian yang telah di uji berdistribusi normal.
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2) Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk pengujian yang dimaksudkan
untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang terjadi antara
residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model
regresi. Syarat yang harus terpenuhi dalam pengujian ini adalah tidak
adanya autokorelasi pada model regresi. Metode pengujian yang
digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (Uji DW). Adapun
ketentuan dan hipotesis harus dipenuhi. Hasil uji Autokorelasi
penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.10
Hasil Uji Autokorelasi

Sumber : (Data diolah) menggunakan Program SPSS 17.0
Berdasarkan data di atas, nilai DW yang dihasilkan dari model
regresi adalah 2,401. Sedangkan dengan tabel DW (Durbin-Watson)
dengan nilai signifikansi 0,05 dan jumlah data (n)=50 serta jumlah
variabel independen (k)=3 mengasilkan nilai dl sebesar 1,421 dan du
sebesar 1,674 sedangkan nilai 4-du dan 4-dl adalah 2,326 dan 2,579.

89

Nilai-nilai tersebut memberikan penjelasan bahwa nilai DW (2,401)
terletak antara 4-du dan 4-dl, atau 2,326<2,401>2,579 maka
kesimpulan yang terdapat pada uji autokorelasi pada penelitian ini
adalah tidak memiliki kesimpulan yang pasti. Artinya, pada hasil uji
autokorelasi penelitian ini dapat menghasilkan terjadinya masalah
autokorelasi dan bisa juga tidak terdapat masalah autokorelasi.
3. Hasil Uji Hipotesis
1) Teknik Analisis Regresi Berganda
Analisis linier berganda digunakan untuk menggambarkan nilai
dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami
kenaikan atau penurunan. Regeresi linier berganda dalam penelitian
ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.11
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Sumber : (Data diolah) menggunakan program SPSS 17.0
Berdasarkan data dari tabel 4.10 di atas, terdapat tiga hal yang
dapat dijelaskan mengenai hubungan antara people (X1), proses (X2),
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dan teknologi (X3) terhadap loyalitas nasabah (Y), yaitu sebagai
berikut:
a) Konstanta sebesar 2,044, artinya adalah jika people (X1), proses
(X2), dan teknologi (X3) nilainya adalah nol, maka tingkat loyalitas
nasabah (Y) nilainya adalah 2,044.
b) Koefisien regresi variabel people (X1) sebesar 0,391, artinya adalah
jika people mengalami peningkatan sebesar 1% maka loyalitas
nasabah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 39% dengan
asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai
positif berarti terjadi hubungan positif antara people dan loyalitas
nasabah. Semakin tinggi tingkat kerja karyawan maka akan
semakin meningkat loyalitas nasabah kepada perusahaan.
c) Koefisien regresi variabel proses (X2) sebesar 0,429, artinya jika
insentif mengalami peningkatan sebesar 1% maka loyalitas nasabah
(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 43% dengan asumsi
variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif
berarti terjadi hubungan positif antara proses dan loyalitas nasabah.
Sehingga

proses

pelayanan

meningkatkan loyalitas nasabah.

karyawan

baik

maka

akan
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d) Koefisien regresi variabel teknologi (X3) sebesar 0.256, artinya
jika insentif mengalami peningkatan sebesar 1% maka loyalitas
nasabah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 26% dengan
asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai
positif berarti terjadi hubungan positif antara teknologi dan loyalitas
nasabah. Sehingga semakin bermanfaat dan baiknya teknologi maka
akan meningkatkan loyalitas nasabah.
Berdasarkan hasil data yang diperoleh, maka dapat diperoleh
persamaan regresi sebagai berikut:
Y= 2.044+ 0.391X1 + 0.429X2 +0.256X3
2) Uji F (simultan)
Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel
independen (X1X2X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel depeden (Y). hasil uji F dapat
dilihat pada output ANOVA berikut ini:
Tabel 4.12
Hasil Uji F

Sumber : (Data Diolah) menggunakan Program SPSS 17.0
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Berdasarkan data pada kolom F di atas nilai Fhitung diperoleh
nilai 3,077. Sedangkan pada Ftabel diperoleh nilai df 1 (jumlah
variabel-1) atau 4-1 = 3 dan df 2 (n-k-1) atau 50 - 3 -1 = 46, maka
pada tabel F yang menghasilkan nilai Ftabel sebesar 2,81. Nilai tersebut
menjelaskan bahwa nilai Fhitung>Ftabel sebesar 3,08 > 2,81 sehingga
dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti
bahwa variabel people, proses dan teknologi secara bersama-sama
(simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas
nasabah.
3) Uji T (Parsial atau individu)
Uji T digunakan untuk mengetahui apakah dalam model
regresi pada variabel people, proses dan teknologi secara parsial atau
secara individual berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah.
Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.13
Hasil Uji T

Sumber : (data diolah) menggunakan program SPSS 17.0
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Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima, terlebih
dahulu menentukan ttabel dengan taraf signifikan 5%:2 =2,5% (Uji 2
sisi) dan derajat kebebasan (df) n –k -1 atau 50 -3-1 =46. Degan
pengujian dua sisi tersebut hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar
2,013. Sedangkan untuk thitung pada variabel people, proses, dan
teknologi sebesar 2,376 ; 2,538 ; 1,941. Berdasarkan hasil tersebut
maka thitung pada variabel people dan proses secara parsial
berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Sedangkan pada variabel
teknologi yang thitung sebesar 1,941 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar
2,013, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho pada teknologi
diterima, dan berarti teknologi secara parsial tidak berpengaruh
terhadap loyalitas nasabah.
4) Uji Koefisien Determinasi (R2)
Analisis determinasi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi
untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel
terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya
(R2). Jika (R2) yang diperoleh mendekati satu maka dapat dikatakan
semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas
terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika (R 2) makin mendekati 0
(nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap
variabel terikat. Berikut adalah hasil R2 pada tabel di bawah ini:
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Tabel 4.1
Hasil uji Koefisien Determinasi (R2)

Sumber : (data diolah ) menggunakan program SPSS 17.0
Pada data di atas dapat dilihat hasil analisis determinasi pada
output Model Summary dengan menggunakan analisis regresi
berganda. Berdasarkan output tersebut diperoleh R2 (R Square)
sebesar 0,623 atau sebesar 62%. Hal ini menunjukan bahwa
persentase sumbangan pengaruh people, proses dan teklonogi
(variabel independen) terhadap Loyalitas Nasabah (variabel depeden)
sebesar 62% atau variabel people, proses, dan teknologi (variabel
independen) yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 62%
terhadap variabel Loyalitas Nasabah (Variabel dependen). Sedangkan
38% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terdapat pada
penelitian ini.
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D. Analisis Data Penelitian
1. Pengaruh Costumer Relationship Management terhadap Loyalitas
Nasabah
Hubungan Costumer Relationship Management terhadap loyalitas
nasabah perlu digunakan di dalam perusahaan, perusahaan menerapkan CRM
agar membuat hubungan yang baik dan personal dengan setiap nasabahnya
agar nasabah merasa terpuaskan. Implementasi yang benar dalam melakukan
CRM sagatlah penting untuk keberlangsungan perusahaan dimana jika
perusahaan menerapkan dengan benar maka implementasi CRM bisa
dirasakan oleh nasabah dan akan terciptanya loyalitas nasabah kepada
perusahaan. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa penerapan CRM
yang benar akan meningkatkan loyalitas nasabah.
Program CRM pada penerapannya diterapkan untuk aktifitas pemasaran,
segmentasi pasar, mendapatkan konsumen baru, mempertahankan kesetiaan
nasabah, mengembangkan konsumen, manajemen kampanye penjualan, dan
manajemen kesempatan. Dalam hal ini maka penerapan CRM digunakan
perusahaan untuk teknologi pendukung pemasaran dan misi perusahaan dalam
upaya mempertahankan nasabah.
Costumer Realtionship Management menekankan pada pendekatan
untuk membangun portofolio melalui jalinan bisnis yang terbentuk yaitu
jaringan dan meningkatkan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan
loyalitas costumer. Program CRM dilakukan dengan menekankan kolaborasi
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antara perusahaan dengan para nasabahnya, hal ini yang membedakan CRM
dengan konsep pemasaran secara umum.
CRM yang sukses memiliki beberapa indikator penunjang agar CRM
dapat dilakukan dengan benar. Faktor-faktor penentu terciptanya CRM agar
terciptanya hubungan yang sukses yaitu faktor people atau karyawan sebagai
kunci pengerak CRM, faktor Proses dalam menjalankan CRM harus melihat
proses atau prosedure yang benar agar tidak terjadi kesalahan saat
berhubungan dengan nasabah, dan teknologi sebagai penghubung komunikasi
yang baik dengan para nasabah.
Adapun hasil penelitian yang diujikan kepada para nasabah BPRS Mitra
Agro Usaha terkait dengan Implementasi CRM dan pengaruh terhadap
loyalitas nasabah adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan variabel independen (X) faktor-faktor CRM dengan nilai
paling dominan jawaban selalu (SL) pada item X1.1 yaitu unsur karyawan
terampil dalam bekerja. Terampil artinya cakap dalam bekerja atau
menyelsaikan tugas dengan dengan baik. Hal ini menunjukan bahwa
karyawan cakap dalam menangani nasabah pada saat nasabah bertransaksi
di BPRS Mitra Agro Usaha dibuktikan sebanyak 44 nasabah atau 88%
pilihan dari hasil kuesioner, sehingga terjalinnya hubungan berkelanjutan
yang kuat antara perusahaan dan nasabah. Faktor kedua yaitu unsur proses
responden memberikan jawaban selalu (SL). Dimana hasil terbanyak
terdapat pada item X2.4 yaitu unsur karyawan membina hubungan

97

berkelanjutan dengan baik kepada nasabah. Hal ini menunjukan bahwa
karyawan membina hubungan berkelanjutan dengan nasabah BPRS Mitra
Agro Usaha, dibuktikan sebanyak 43 nasabah atau 86% pilihan. Namun
pada unsur teknologi hasil jawaban selalu (SL) pada item X3.2 yaitu
nasabah mendapatkan pemberitahuan jadwal jatuh tempo melalui via
telepon/sms yang dilakukan oleh karyawan BPRS Mitra Agro Usaha
sebanyak 28 nasabah pemilih atau sebesar 56 %. Dapat disimpulkan
bahwa unsur teknologi yang diterapkan di BPRS Mitra Agro Usaha
kurang memberikan pengaruh terhadap loyalitas nasabah.
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh CRM
terhadap loyalitas nasabah adalah unsur People yang cakap bekerja dan
menjalin hubungan baik dengan nasabah.
Pada unsur variabel Loyalitas Nasabah (Y) bahwa hasil terbanyak
terdapat pada item Y.1 yaitu nasabah menceritakan hal-hal yang baik
setelah bergabung di BPRS Mitra Agro Usaha kepada orang lain sebanyak
39 nasabah pemilih atau sebesar 78%.
Dari keterangan variabel Loyalitas Nasabah (Y) dapat disimpulkan
bahwa Loyalitas nasabah kepada perusahaan BPRS Mitra Agro Usaha
karena kredibilitas yang dimiliki oleh para karyawan dengan hasil
pelayanan yang memuaskan sehingga para nasabah merekomendasikan
dan menceritakan hal baik kepada orang lain.

98

b. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitugan yang sudah diolah
menggunakan SPSS, didapat hasil uji analisis regresi linier berganda yaitu
Y= Y= 2.044+ 0.391X1 + 0.429X2 +0.256X3 dengan artian bahwa
hubungan antara people (X1), proses (X2), dan technologi (X3) terhadap
loyalitas Nasabah (Y), yaitu sebagai berikut:
a) Konstanta sebesar 2.044, artinya adalah jika people (X1), proses (X2),
dan technologi (X3) nilainya nol (0), maka tingkat loyalitas
nasabah(Y) nilainya adalah 2.044.
b) Koefisien regresi variabel people (X1) sebesar 0.391, artinya adalah
jika people mengalami peningkatan sebesar 1% maka loyalitas
nasabah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 39,1% dengan
asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai
positif berarti terjadinya hubungan positif antara people dan loyalitas
nasabah. Semakin tinggi tingkat kerja karyawan maka semakin
meningkat loyalitas nasabah kepada perusahaan.
c) Koefisien regresi variabel proses (X2) sebesar 0,429, artinya jika
insentif mengalami peningkatan sebesar 1% maka loyalitas nasabah
(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 42,9% dengan

asumsi

variabel independen lainnya tetap. Koefisien bernilai positif berarti
terjadi hubungan positif antara proses dan kesejahteraan karyawan.
Sehingga proses pelayanan baik maka akan meningkatkan loyalitas
nasabah.
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d) Koefisien regresi variabel teknologi (X3) sebesar 0,256, artinya jika
fasilitas mengalami peningkatan sebesar 1% maka loyalitas nasabah
(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 25,6% dengan

asumsi

variabel independen lainnya tetap. Koefisien bernilai positif berarti
terjadi hubungan positif antara teknologi dan loyalitas nasabah.
Semakin baik teknologi yang dikembangkan maka akan semakin
meningkat loyalitas nasabah.
c. Uji F (Simultan)
Berdasarkan hasil Uji F didapatkan nilai Fhitung diperoleh nilai 3,077.
Sedangkan pada Ftabel diperoleh nilai df 1(jumlah variabel-1) atau 4-1 = 3
dan df 2 (n-k-1) atau 50 - 3 -1 =46, maka pada tabel F yang menghasilkan
nilai Ftabel sebesar 2,81. Nilai tersebut menjelaskan bahwa nilai
Fhitung>Ftabel sebesar 3,077> 2,81 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha
diterima dan Ho ditolak yang berarti bahwa variabel people, proses dan
technology secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap loyalitas nasabah.
d. Uji T
Dari hasil Uji T hipotesis yang diterima, didapatkan hasil t tabel dengan
taraf signifikan 5%:2 =2,5% (Uji 2 sisi) dan derajat kebebasan (df) n –k -1
atau 50 -3-1 =46. Degan pengujian dua sisi tersebut hasil yang diperoleh
untuk ttabel sebesar 2,013. Sedangkan untuk thitung pada variabel people,
proses, dan teknologi sebesar 2,376 ; 2,538 ; 1,941. Berdasarkan hasil
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tersebut maka thitung pada variabel people dan proses secara parsial
berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Sedangkan pada variabel
teknologi yang thitung sebesar 1,941 lebih kecil dari nilai ttabel sebesar 2,013,
sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho pada teknologi diterima, dan
berarti teknologi secara parsial tidak berpengaruh terhadap loyalitas
nasabah.
e. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Hasil analisis determinasi berdasarkan output yang telah di uji
diperoleh R2 (R Square) sebesar 0,623 atau sebesar 62%. Hal ini
menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh people, proses dan
teklonogi (variabel independen) terhadap Loyalitas Nasabah (variabel
depeden) sebesar 62% atau variabel people, proses, dan teknologi
(variabel independen) yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 62%
terhadap variabel Loyalitas Nasabah (Variabel dependen). Sedangkan
38% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terdapat pada penelitian
ini.
Implementasi CRM mempunyai pengaruh yang cukup signifikan
terhadap loyalitas nasabah. menerapkan program CRM ialah perusahaan
mendapatkan Profit dari nasabah yang setia, karena pada hakekatnya
mempertahankan nasabah jauh lebih menguntungkan daripada mencari
nasabah baru. Variabel CRM seperti People, Proses dan Technology
menjadi variabel satu-kesatuan sistem yang saling melengakapi. People
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atau karyawan menjadi kunci utama dalam program ini karna peopleakan
membuat teknologi berjalan. Selain itu,teknologi juga dibutuhkan oleh
perusahaan

untuk

memudahkan

terjalinnya

hubungan

dan

bisa

mempercepat terjalinnya hubungan komunikasi antar perusahaan dan
nasabah. program CRM harus terus

dikembangkan untuk menarik,

mempertahankan dan mendapatkan nasabah loyalitas.
2.

Pengaruh People (karyawan), proses dan teknologi terhadap Loyalitas
Nasabah.
Pada bab ini disajikan hasil penelitian mengenai implementasi
Costumer Relationship Management (CRM) terhadap Loyalitas Nasabah di
BPRS Mitra Agro Usaha yang ada di Bandar Lampung. Program CRM
merupakan salah satu bentuk pemasaran jasa dengan menggabungkan teknik
pemasaran dan teknologi. CRM sudah banyak dikenal dan dipakai oleh
sejumlah perusahaan jasa seperti perusahaan Dealer Motor dan Mobil, Mc
Donald dan Holand Bakery.
Costumer

Relationship

Management

adalah

bagaimana

menyempurnakan hubungan berkelanjutan dengan baik kepada nasabah
untuk memaksimalkan nilai pelanggan sepanjang waktu. Asumsi utama
CRM yaitu bahwa membangun relasi dengan nasabah merupakan cara
terbaik untuk menciptakan loyalitas nasabah dan nasabah yang loyal lebih
profitable dibanding nasabah yang tidak loyal atau nasabah pasif.
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CRM dijalankan dengan titik sentuh utama yaitu para nasabah, dengan
cara perusahaan menjalin hubungan baik dan berkelanjutan dengan para
nasabah. Hubungan yang baik ini akan dinilai nantinya oleh para nasabah
dalam setiap titik sentuh yang diberikan atau yang terjalin dalam setiap
transaksi. Ketika nasabah telah merasakan kenyamanan dan mendapat
perhatian serta pelayanan yang baik maka perusahaan akan memperoleh
loyalitas dari para nasabah.
Adapun implementasi atau penerapan CRM pada BPRS Mitra Agro
Usaha adalah sebagai berikut:
1. Unsur People atau Karyawan
Unsur karyawan adalah unsur kemampuan dan sikap dari orang
yang mengatur CRM. Manusia adalah faktor utama, karena CRM
sebenarnya adalah bagaimana mengelola hubungan atau relasi antar
manusai sehingga diperlukan “personal touch” atau sentuhan-sentuhan
pribadi manusiawi. Diperlukan “attitude” dan semangat dari dalam
pelaku bisnis untuk lebih proaktif menggali dan mengenal nasabahnya
lebih dalam agar dapat lebih memuaskan mereka. Langkah baik untuk
mengubah prilaku karyawan dan meningkatkan keberhasilan CRM
adalah dengan pelatihan yang efektif.
Dalam perusahaan sikap profesionalisme karyawan adalah indikator
utama untuk menentukan keberhasilan CRM tersebut. Selain cakap
dalam bekerja, karyawan harus mampu menjaga hubungan baik kepada
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para nasabah dan bekerja sesuia dengan tugas masing-masing. Didukung
dengan adanya absensi para karyawan diharapkan untuk menghindari
ketidak hadiran (absensi) yang akan mampu untuk disiplin kerja.
Penyambutan dan sikap sopan santun para karyawan menciptakan
hubungan baik dengan para nasabah dan semakin erat hubungannya.
Berdasarkan hasil wawancara kepada Manajer Oprasional BPRS
Mitra Agro Usaha menuturkan bahwa program CRM sudah lama
dijalankan saat BPRS Mitra Agro Usaha ini berdiri, program CRM
sudah diterapkan. Diakui bahwa di era persaingan sekarang ini sulit
untuk mempertahankan nasabah. Oleh karna itu, perusahaan berusaha
untuk lebih fokus dibagian pemasaran jasa, terbukti perusahaan
menyediakan layanan yaitu “jemput bola” yang artinya bahwa
perusahaan berhubungan baik dengan para nasabah dengan cara
mendatanginya.
Unsur people adalah brain main dari sistem CRM yang akan
menjalankan sistem melalui proses dan teknologi sebagai alat untuk
mempercepat dalam setiap aktifitasnya yang berhubungan dengan
nasabah. Dalam implementasinya, para karyawan di BPRS Mitra Agro
Usaha dibekali skill untuk melayani nasabah berdasarkan tugas dan
tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu, para karyawan juga
mengutamakan etika dalam setiap melayani nasabah seperti, selalu
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menjaga kebenaran, kepercayaan, bekerja ikhlas, bersungguh-sungguh
dan tidak mendzalimi nasabah.
b. Proses
Proses atau cara yang digunakan perusahaan dalam mengakses dan
berinteraksi dengan pelanggan dalam menciptakan nilai baru dan
kepuasan. Disamping itu dibutuhkan proses yaitu sistem dan prosedur
yang membantu manusia untuk dapat menjalin hubungan dekat dengan
palanggan. Struktur organisasi, kebijakan operasional serta sistem
reward punishment harus dapat mencerminkan apa yang akan dicapai
dengan CRM.
Proses dan aplikasi program CRM selain proses kemudahan
transaksi yang ditawarkan kepada para nasabahnya dan proses
mendekatkan diri atau menjaga hubungan baik dengan para nasabah,
perusahaan harus mengantisipasi beberapa langkah dalam hal keluhan
nasabah.
Jika terdapat keluhan dari para nasabah terhadap pelayanan atau
produk, perusahaan telah mempunyai beberapa standar prosedur yang
dijalankan, untuk memudahkan suatu proses penanganan coplain
nasabah. Proses tersebut haruslah sesui dengan ketentuan yang meliputi
identifikasi, verifikasi, assess, negosisai, action dan follow-up.
Sebelum melakukan hubungan berkelanjutan dengan para nasabah
perusahaan haruslah mengikuti proses yang telah ada, agar tidak terjadi
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kesalahan dalam melakukan program CRM. Selanjutnya, dalam
perusahaan jika terdapat complain yang pernah ada dan terjadi maka
perusahaan harus menganalisis terlebih dahulu dan melihat keluhan
mana yang paling sering terjadi dan muncul dan dari analisis tersebut
perusahaan harus melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan
kinerja perusahaan. Semua informasi mengenai nasabah yang didapat
tentu saja sangat dijaga kerahasiaannya.
Dalam proses CRM BPRS Mitra Agro Usaha mempunyai standar
prosedure yang ditaati oleh para karyawannya sesui dengan prinsipprinsip etika yang berlaku yaitu selalu mengutamakan kebenaran,
kepercayaan, kerja ikhlas, sungguh-sungguh dan adil.
Dalam proses CRM di BPRS Mitra Agro Usaha terdapat beberapa
prosedur yang telah ditentukan yaitu:
1. Seleksi perekrutan tenaga kerja
2. Pelatihan dan pembekalan skill
3. Input database nasabah
4. Mengelola data pribadi nasabah kedalam komputer
5. Menganalisis data (menilai keinginan dan kebutuhan nasabah)
6. Menentukan kebijakan
7. Follow up kembali data nasabah yang telah masuk
8. Mempererat

hubungan

dengan

bantuan

teknologi

bersilahturahmi dengan mendatangi rumah nasabah terpilih.

dan
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c. Teknologi
Unsur teknologi merupakan unsur untuk membantu dan mempercepat
dalam mengoptimalkan faktor people dan proses dalam aktivitas
pengelolaan hubungan dengan nasabah. Teknologi merupakan fasilitator
dalam menjalankan program CRM.
Strategi ini menjadi faktor yang baik utnuk mencapai keberhasilan
perusahaan dalam membangun hubungan personal dengan membangun
hubungan personal dengan nasabah melalui berbagai macam metode
komunikasi. Melalui komunikasi yang baik dengan nasabah perusahaan
dapat memelihara hubungan berkelanjutan dengan nasabah sehingga
nasabah memiliki penilaian dengan perusahaan seperti kepercayaan,
pengalaman nasabah, dan profit yang berkelanjutan hal ini yang akan
membuat nasabah menjadi loyal kepada perusahaan.
Teknologi yang baik dan benar akan memungkinkan manajemen
untuk mengelola data nasabah dan membangun informasi serta
pengetahuan tentang nasabah mereka. Integrasi teknologi CRM data
werehouse, data mining dan operasional front-end dan back-end
menunjukan pentingnya kolaborasi dalam organisasi. Tanpa adanya
kolaborasi

antara

karyawan,

proses

dan

teknologi

tidak

akan

menghasilkan implementasi CRM yang baik. Dalam memudahkan
penerapan CRM memerlukan teknologi untuk penggunaan seperti e-mail,
telepon, sms, wa, web dan call centers.
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Teknologi CRM di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sudah
menyediakan werehouse sebagai salah satu media sosial untuk
memudahkan para nasabah dan calon nasabah mendapatkan informasi
tentang BPRS Mitra Agro Usaha. Adapun teknologi ini diharapkan dapat
digunakan untuk memperlancar terciptanya hubungan nasabah yang
berkelanjutan. Di BPRS Mitra Agro Usaha teknologi yang telah
diterapkan ialah dengan adanya jadwal pengingat saat jatuh tempo dan
mempererat hubungan seperti mengucapkan selamat pada perayaan besar
seperti idul Fitri melalui sms dan call center. BPRS Mitra Agro Usaha
juga menyediakan komunikasi sebagai alat complain nasabah dan
keluhan-keluhan lainnya.
3. Implementasi Costumer Relationship Management yang dilakukan oleh
BPRS Mitra Agro Usaha
Etika merupakan tatanan prinsip moral yang membedakan yang baik dan
buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normativ karena etika
menentukan apa yang baik dilakukan dan mana yang buruk dilakukan oleh
seseorang.
Perusahaan yang menerapkan CRM sebagai salah satu peluang
mendapatkan profit tentu harus memperhatikan penerapan CRM yang baik,
CRM merupakan peluang bagi perusahaan untuk mempertahankan nasabah
dan memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Nasabah juga akan
mendapatkan keuntungan yang lebih baik seperti fasilitas tambahan dan
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kenyamanan, sehingga semakin meningkatnya kepercayaan akan layanan
yang perusahaan berikan.
Dalam menjalankan tujuan perusahaan dibutuhkan adanya manajemen
yang tepat. Manajemen yang profesional akan membuat citra perusahaan
semakin baik. Begitupun CRM akan berjalan dengan baik jika terjalin
hubungan yang berkelanjutan. Hubungan ini harus dijalankan oleh karyawan
sebagai kunci dari sistem CRM, dan untuk menetukan penerapan CRM yang
baik dan benar maka diperlukannya etika.
Etika disini digunakan untuk menganalisis yang timbul dari penerapan
CRM.

Usaha-usaha

yang

dilakukan

perusahaan

mengarah

kepada

peningakatan layanan dan kepuasan nasabah, serta usaha untuk menjauhkan
dari usaha-usaha yang merugikan pihak perusahaan maupun nasabah. Oleh
karna itu etika dalam penerapan CRM sangatlah dibutukan guna membangun
komunikasi yang baik untuk mempertahankan dan menarik nasabah baru.
Etika menjadi dasar penilaian nasabah terhadap perusahan dan karyawan
mengenai baik atau tidaknya dalam bekerja. Etika menjalin hubungan dengan
nasabah harus didampingi dengan nilai-nilai Islam seperti adanya Kebenaran,
kepercayaan, Keikhlasan, Persaudaraan dan Keadilan. Nilai-nilai ini harus
dimiliki oleh setiap karyawan sebagai bentuk ke profesionalannya dalam
bekerja yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja tetapi sebagai
bentuk kepatuhan dalam menjalankan amanah.
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Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa unsur people paling berpengaruh
dalam pelaksanaan CRM terhadap Loyalitas Nasabah. Unsur People adalah
faktor kunci dari sistem CRM untuk menjalankan sistem melalui proses dan
teknologi sebagai alat untuk mempercepat dalam setiap aktifitasnya yang
berhubungan dengan nasabah.
Berdasarkan hasil penelitian BPRS Mitra Agro Usaha sudah menerapkan
CRM sesuai dengan prinsip Etika Bisnis Islam, karena BPRS Mitra Agro
Usaha adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dalam kegiatan
operasionalnya menggunakan Prinsip Islam. Dalam penerapan CRM pun
mereka menjadikan Etika Islam sebagai tolak ukur untuk menerapkan CRM
kepada nasabah.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Setelah melakukan pembahasan dan penelitian terhadap data-data yang
diperoleh dalam melakukan penelitian, maka pada bab ini penulis akan
memberikan kesimpulan dan saran agar selanjutnya BPRS Mitra Agro Usaha agar
selanjutnya menjadi lebih baik lagi dalam menerapkan Costumer Relationship
Management (CRM) guna mempertahankan Loyalitas Nasabah. Adapun
kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah:
1. Dalam program Costumer Relationship Management terdapat tiga faktor yang
mempengaruhi keberhasilan penerapan CRM dalam mempertahankan loyalitas
nasabah. Setelah dilakukan nya penelitian di dapat bahwa CRM menjelaskan
pengaruhnya terhadap loyalitas nasabah cukup besar yaitu sebesar 62%,
Sedangkan 38% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terdapat pada
penelitian ini. Dengan demikian terdapat Pengaruh secara signifikan antara
Costumer Relationship Management terhadap Loyalitas Nasabah.
2. Dalam penelitian ini terdapat Variabel people (karyawan), proses dan teknologi
kaitanya dengan Loyalitas Nasabah, dalam penelitian ini secara parsial variabel
people, proses dan teknologi memiliki pengaruh secara signifikan ini terbukti
pada hasil uji T (parsial) masing-masing variabel sebesar 2,376 ; 2,538 ; 1,941.
Namun, pada variabel teknologi yang thitung sebesar 1,941 lebih kecil dari nilai
ttabel sebesar 2,013, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho pada teknologi
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diterima, dan berarti teknologi secara parsial tidak berpengaruh terhadap
loyalitas nasabah.
3. Costumer Relationship Management (CRM) yang telah diterapkan oleh BPRS
Mitra Agro Usaha telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur
perusahaan serta sudah sesuai dengan prinsip Etika dalam Islam. Hal tersebut
dibuktikan dengan hasil penelitian dan wawancara. Pernyataan-pernyataan dari
nasabah yang mengungkapkan bahwa karyawan yang bekerja di BPRS Mitra
Agro Usaha cakap dalam melaksanakan pekerjaannya, dan sesuai dengan misi
perusahaan.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis
adalah:
1

Bagi BPRS Mitra Agro Usaha, diharapkan dapat menerapkan Costumer
Relationship Management (CRM) yang lebih baik lagi dan dapat membuat
program atau softwere yang dapat digunakan dengan mudah oleh para
nasabahnya untuk melihat perkembangan produk atau jasa perbankan dengan
cepat sehingga terjalin komunikasi yang konsisten dan berkelanjutan. Selain
itu perlu ditingkatkan program pelayanan yang lebih baik agar para nasbah
merasa puas dan senang. Dan perusahaan diharapkan lebih menciptakan ruang
tunggu dan lebih aktif lagi dalam mengelola web perusahaan agar nasabah dan
calon nasabah bisa mengetahui perkembangan yang ada di BPRS Mitra Agro
Usaha.
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Tabel 4.1
nden Berdasarkan Nama, Usia, dan Pekerjaan.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Nama Responden
Ayu Sumarni
Rian efendi
Dyah Ayu
Sri Wahyuni
Susi rosana
Muhammad Fe’i
Supiyati
Ade Ayu Lestari
Ardina Sari
M. Rahman Setiadi
Kurniadi Agustina
Eni
Ida
Nurbaiti
Harun
Nur Ayuni
Muhammad Kurniawan
Noni
Rahmat Hidayat
Zumiyati
Adi Maryadi
Nuril fasha
Laila wati
Hanita Mayasari
Tina Anita
Nur Amelia
Rindiawati
Deni Wahyudi
Zulaida
Samsudi
Asep
Fauzan Abdullah
Hadi Irawan
Wahyudi
Danu Saputra
Agung Hidayat
Farhana
Novita
Anisa santika

jnis kelamin
P
L
P
P
P
L
P
P
P
L
L
P
P
P
L
P
L
P
L
P
L
L
P
P
P
P
P
L
P
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P

Kode
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Usia
35 thn
20 thn
21 thn
36 thn
43 thn
30 thn
50 thn
24 thn
25 thn
38 thn
40 thn
28 thn
38 thn
35 thn
30 thn
45 thn
22 thn
35 thn
43 thn
45 thn
40 thn
29 thn
38 thn
35 thn
29 thn
29 thn
45 thn
38 thn
50 thn
40 thn
45 thn
46 thn
28 thn
30 thn
35 thn
38 thn
32 thn
28 thn
29 thn

Pekerjaan
Pedagang
Mahasiswa
Mahasiswi
Pedagang
IRT
Pedagang
Pedagang
IRT
IRT
Karyawan
Karyawan
Pedagang
PNS
PNS
Wiraswasta
Pedagang
Mahasiswa
Pedagang
Wiraswasta
IRT
Wiraswasta
Pedagang
Guru
Pedagang
IRT
PNS
Guru
Pedagang
PNS
Wiraswasta
Pedagang
PNS
Wiraswasta
Pedagang
Pedagang
Wiraswasta
IRT
Wiraswasta
Karyawan

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

M. Ali
L
Erri
P
Setiadi Agus
L
Ida Safitri
P
Danu Hermawan
L
Sutrisna
L
Ningrum
P
Marliyah
P
Agustiadi
L
Purwadi
L
Tatang
L
Sumber : Data Primer diolah pada tahun 2018

2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
2

38 thn
29 thn
45 thn
29 thn
35 thn
40 thn
35 thn
36 thn
29 thn
39 thn
28 thn

Pegawai
IRT
Wiraswasta
IRT
Pedagang
Wiraswasta
Pedagang
Karyawan
Wiraswasta
Wiraswasta
Pedagang

Lampiran 11: Daftra Pertanyaa Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
Daftar pertanyaaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada
penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Efektifitas Implementasi Costumer Relationship
Management terhadap Loyalitas Nasabah pada Bank Syariah ( Studi pada PT. BPRS Mitra Agro
Usaha Bandar Lampung)”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan
masalah Apakah Implementasi Costumer Relationship berpengaruh terhadap Loyalitas Nasabah
yang ada di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.
Daftar Pertanyaan :
1. Apakah BPRS MAU menggunakan sistem Costumer Relationship Management dalam
berhubungan baik dengan nasabah?
2. Sudah berapa lama BPRS MAU menerapkan CRM?
3. Apakah BPRS MAU menggunakan bantuan teknologi dalam menjalin hubungan baik
dengan nasabah ?
4. Berapa jumlah nasabah tetap di BPRS MAU?
5. Hal apa saja yang sudah diterapkan di BPRS MAU dalam menerapkan CRM?
6. Program apa saja yang sudah diterapkan di BPRS MAU dalam menjaga nasabah?
7. Bagaimana cara perusahaan dalam menjalin hubungan baik dengan nasabah?
8. Hal-hal apa saja yang sering dikeluhkan nasabah terhadap perusahaan?
9. Bagaimana tindakan perusahaan dalam meningkatkan kualitas para karyawan?
10. Adakah fasilitas-fasilitas tambahan untuk para nasabah loyal?
11. Apakah Implementasi Costumer Relationship Management di Bank Mitra Agro Usaha
ini sudah berjalan dengan Efektif ?
Bandar Lampung, 12 Maret 2018
Peneliti,

Narasumber, Manager Oprasional

MARTIN FAJAR SUKMA

AGRITIA GITA PRATIWI,A.Md

Lampiran 11: Daftra Pertanyaa Wawancara

Lampiran 6 : Data Jawaban Responden Nasabah BPRS MAU

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

1.1
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.2
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1.3 1.4
5
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
4
4
4
5
5
4
5
4
5
5
5
4
5
4
4
5
5
5
4
5
5
5
5
4
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
3
5
3
4
3
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
3
4
5
5
4
5
4
4
5
5
3

X.1
20
18
20
19
20
17
18
20
19
19
20
18
18
20
18
18
20
18
20
19
20
20
20
19
20
20
19
18
18
17
20
20
20
19
20
18
19
19
19
19
18

2.1

2.2
5
5
5
4
5
4
4
5
5
4
5
4
5
5
5
4
5
4
5
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2.3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
5
5
3
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
4
5
4
4
5
5
4
5
4
5
5
5
5
4
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2.4 X.2
5 19
4 18
4 16
5 18
5 19
4 15
5 18
5 20
4 16
5 19
4 18
5 17
5 20
5 20
5 20
5 16
5 20
5 18
5 20
5 19
5 19
5 20
5 20
5 19
5 20
5 20
5 20
5 20
5 20
5 19
5 20
5 20
5 20
5 20
5 20
5 20
5 20
5 20
5 20
5 20
5 20

3.1

3.2
5
3
2
3
3
4
3
5
4
3
5
2
4
5
3
2
5
5
1
5
5
3
5
5
3
5
3
5
5
3
5
5
4
5
3
4
3
5
5
4
5

3
4
4
3
5
4
5
2
4
5
5
3
4
5
3
2
5
3
4
5
5
3
5
5
5
5
3
5
5
3
5
5
5
3
5
5
3
5
5
5
5

42
43
44
45
46
47
48
49
50

5
4
4
5
5
5
4
5
4

5
5
4
5
4
5
4
4
3

5
4
4
5
5
4
5
5
4

5
5
4
5
5
4
5
3
3

20
18
16
20
19
18
18
17
14

5
4
4
5
5
4
5
5
4

5
5
3
5
5
5
5
4
3

5
4
4
5
5
5
5
5
4

5
5
4
5
5
5
5
5
4

20
18
15
20
20
19
20
19
15

3
5
4
5
5
5
5
4
4

3
5
4
5
5
5
4
4
5

3.3

3.4
4
3
2
4
3
3
3
3
4
3
5
5
4
5
3
2
5
4
1
5
3
1
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5

3
3
2
3
3
4
5
2
4
4
5
2
4
5
3
2
5
3
4
3
5
5
5
5
4
5
4
5
5
3
5
5
3
5
4
4
3
5
5
4
5

X.3
15
13
10
13
14
15
16
12
16
15
20
12
16
20
12
8
20
15
10
18
18
12
20
20
17
20
15
20
20
12
20
20
17
18
17
18
12
20
20
18
20

4.1

4.2
5
5
5
5
1
2
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
4

4.3
5
4
5
5
4
2
3
4
5
4
4
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5

4.4
4
4
4
5
3
3
2
4
4
3
5
4
5
4
4
5
5
4
5
5
5
4
4
5
5
5
5
3
5
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4.5
4
4
3
5
3
2
2
4
4
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
3
5
5
4
5
5
5
3
5
5
5
5

2
5
2
5
3
3
3
3
4
3
4
4
5
4
5
1
3
3
5
5
1
5
5
3
5
3
3
5
5
3
5
5
3
5
3
5
5
3
3
5
5

Y
20
22
19
25
14
12
13
20
22
18
23
23
25
22
23
21
23
22
25
24
21
24
24
23
24
21
22
23
23
20
25
24
21
25
23
25
21
22
23
25
24

TOTAL
74
71
65
75
67
59
65
72
73
71
81
70
79
82
73
63
83
73
75
80
78
76
84
81
81
81
76
81
81
68
85
84
78
82
80
81
72
81
82
82
82

3
5
4
5
5
5
4
5
4

3
5
4
5
5
5
5
4
5

12
20
16
20
20
20
18
17
18

5
5
5
5
5
5
4
5
3

5
5
5
4
5
5
5
5
2

5
4
3
5
5
5
5
5
2

5
4
5
5
5
5
5
3
1

3
4
4
5
5
5
4
3
1

23
22
22
24
25
25
23
21
9

75
78
69
84
84
82
79
74
56

Lampiran 8: Output Correlations
Correlations
X.1.1
X.1.1
Pearson
Correlation

6.020

Sum of Squares
and
Cross-products

.123

Sig. (2-tailed)
Sum of Squares
and
Cross-products

.593

**

.593

X.1.3
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

X.2.3

**

X.3.2

X.3.3

Y1

Y2

Y3

y5

.158

.191

.155

.245

.238

.224

.111

.000

.001

.017

.273

.185

.282

.086

.096

.017

.119

.444

4.600

1.760

.360

4.040

7.480

3.320

2.020

2.700

2.960

2.540

3.48
0

3.200

4.800

3.800

1.860

.036

.007

.082

.068

.041

.055

.060

.052

.065

.098

.078

.038

50

50

50

50

50

50

50

1

.319
.895

10.00
0

50
*

50

.219

.295

.153
50

50

.071

**

.463

**

.377

**

.464

.136

.140

.246

.240

.038

.126

.001

.007

.001

.346

.333

.085

.093

2.200

7.400

3.600

3.600

3.000

2.800

5.200

4.400

-.004

.098

.045

.151

.073

.073

.061

.057

.106

.090

50

50

50

50

50

50

50

50

50
.244

.167

.069

.204

50

50

.217

.319

.329

.895

1.760

-.200

10.880

-.004

.222

1

.340

50

.623

.254

.316

.494

.782

.000

.075

.421

.517

.088

.247

.634

.524

.680

6.520

1.160

.760

5.600

3.480

1.520

-1.760

.014

.133

.024

.016

.114

.071

.031

-.036

Covariance

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

**

50

50

4.800

-.200

.336

Y4

.000

50

.336

X.3.1

.519

50

.448

*

.844

.094

.603

X.2.4

**

.029

.094

Sum of Squares
and
.036
Cross-products

X.2.2

**

.129

Covariance
N

X.2.1

.217

.000
4.600

X.1.4

.000

50

Covariance

X.1.3

**

1

Sig. (2-tailed)

N
X.1.2
Pearson
Correlation

X.1.2

4.240
.087

-.092

**

.404

*

.325

**

.365

-.009

.021

.009

.949

6.000

8.000

-.200

.143

.122

.163

-.004

50

50

50

.004
7.000

.089
.541
1.600
.033

*

.281

*

.280

50

.030

.048

.049

.836

5.400

6.400

.680

.110

.131

.014

Correlations

Correlations

Lampiran 5: Kuesioner Penelitian
KUESIONER PENELITIAN
Kepada Yth,
Saudara/i Responden Penelitian
Di tempat.
Dengan Hormat,
Dalam rangka menyelsaikan skripsi penelitian pada program Strata Satu (S1)
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Peneliti memiliki kewajiban untuk
melakukan penelitian. Sehubungan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, maka
peneliti memohon kesediaan dari saudara/i untuk menjadi responden pada penelitian yang
penulis lakukan ini dengan memberikan jawaban kuesioner pada kolom yang telah
disediakan. Kuesioner ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh Costumer Relationship
Management terhadap Loyalitas Nasabah di BPRS Mitra Agro Usaha.
Jawaban dari kuesioner ini akan peneliti gunakan hanya semata-mata untuk keperluan
penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Efektifitas Implementasi Costumer
Relationship Management terhadap Loyalitas Nasabah di BPRS Mitra Agro Usaha “. Peneliti
berharap kepada responden untuk memberikan jawaban sejujur-jujurnya dan subjektif
mungkin. Selain itu jawaban saudara berikan , peneliti menjamin kerahasiaannya dan tidak
membawa konsekuensi yang merugikan pihak manapun.
Atas kesediaan dan keikhlasan saudara/i dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan
terimakasih.
Bandar Lampung ,13 Maret 2018
Hormat Peneliti

Martin Fajar Sukma

Lampiran 5: Kuesioner Penelitian
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Costumer Relationship Management adalah Suatu proses yang dijalankan oleh
Bank dengan cara berhubungan jauh kepada para nasabah atau mebangun relasi
kepada para nasabah dengan cara mengenali dan memahami nasabah, menjalin
relasi lebih dekat dengan nasabah agar mengetahui apa yang diinginkan dan
dibutuhkanoleh para nasabah. Setelah relasi terjalin antara bank dan nasabah
selanjutnya perusahaan berusaha memberikan kepuasan dan layanan prima bagi
nasabah yang dianggap akan setia kepada perusahaan, sehingga akan tercipta rasa
senang dan menciptkan nasabah yang setia atau Loyal kepada perusahaan.
2. Tujuan Kuesioner
Dalam rangka penelitian maka tujuan kuesioner ini adalah untuk melengkapi
penyusunan skripsi dan diharpkan mampu menjawab pertanyaan masalah yang
terjadi dilapangan dan akan berguna bagi peneliti dan perusahaan.
3. Kerahasiaan Informasi
Hasil dari kuesioner tersebut semata-mata hanya akan digunakan untuk tujuan
penelitian dan bukan untuk tujuan komersil serta peneliti akan menjamin
kerahasiaan identitas yang saudara/i berikan.
B. Petunjuk pengisiaan pertanyaan
1. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pendapat anda dengan cara memberikan
tanda ceklist(

) pada kotak yang tersedia.

2. Mohon agar menjawab satu jawaban yang paling sesuai untuk setiap pertanyaan
yang diberikan.
3. Mohon agar dapat mengembalikan kuesioner setelah menyelsaikan kuesioner.
C. Alternatif pilihan:
Pilihan Jawaban
Selalu (SL)
Sering (SR)
Terkadang (TKD)
Jarang (JR)
Tidak pernah(TP)

Skor
5
4
3
2
1

Lampiran 5: Kuesioner Penelitian
D. Informasi Umum
1. Identitas Responden
1). Nama

:............................................................................................

2). Jenis Kelamin :............................................................................................
3). Usia

:............................................................................................

4). Pekerjaan

:............................................................................................

2. Pernyataan Variabel X (Costumer Relationship Management) dan Variabel Y
(Loyalitas Nasabah).
INDIKATOR

PERNYATAAN

PENILAIAN
SL

A. Costumer Relationship Mangement (Variabel X)
1. People

1. Karyawan terampil dalam bekerja
2. Karyawan cakap / mampu dalam
bekerja
3. Karyawan menjaga hubungan
baik dengan nasabah
4. Karyawan bekerja sesuai dengan
tugasnya

2. Proses

1. Karyawan melakukan
penerimaan service dengan baik
2. Nasabah mendapatkan
pelayanan yang mudah saat
konsultasi produk dan jasa yang
ada di Bank MAU
3. Nasabah mendapatkan ruang
tunggu yang nyaman saat
transaksi
4. Karyawan membina hubungan
berkelanjutan dengan baik
kepada nasabah

5. Teknologi

1. Layanan social media
memudahkan nasabah

SR

TKD

JR

TP
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mendapatkan informasi tentang
Bank MAU
2. Bank MAU menyediakan
layanan web dan telpon kepada
nasabah dalam hal complain dan
informasi serta sebagai media
berhubungan dengan perusahaan
3. Bank MAU selalu aktif dan
update dalam mengelola web
dan menginformasikan kepada
nasabah
4. Bank MAU memanfaatkan
aplikasi database nasbah dengan
baik dalam melayani nasabah.
SL
B. Loyalitas Nasabah (Variabel Y)
1. Word of
mouth

1. Nasabah menceritakan hal-hal
yang baik setelah bertransaksi
di BPRS MAU kepada orang
lain.
2. Nasabah merekomendasikan
orang lain untuk bergabung di
BPRS MAU

2.Reject Anoter

3. Nasabah bertahan kepada BPRS
MAU dibandingkan memilih
jasa keuangan lainnya
4.Nasabah tidak terpegaruh
terhadap produk dan jasa bank
lain

3. Repeat
purcashing

5.Nasabah menggunakan produk
dan jasa lainnya dari BPRS MAU
untuk transaksi selanjutnya.

SR

TKD

JR

TP
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Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Nama, Usia, dan Pekerjaan.
No Nama Responden

P/L

Usia

Pekerjaan

1

Ayu Sumarni

35 thn

Pedagang

2

Rian efendi

20 thn

Mahasiswa

3

Dyah Ayu

21 thn

Mahasiswi

4

Sri Wahyuni

36 thn

Pedagang

5

Susi rosana

43 thn

IRT

6

Muhammad Fe’i

30 thn

Pedagang

7

Supiyati

50 thn

Pedagang

8

Ade Ayu Lestari

24 thn

IRT

9

Ardina Sari

25 thn

IRT

10

M. Rahman Setiadi

38 thn

Karyawan

11

Kurniadi Agustina

40 thn

Karyawan

12

Eni

28 thn

Pedagang

13

Ida

38 thn

PNS

14

Nurbaiti

35 thn

PNS

15

Harun

30 thn

Wiraswasta

16

Nur Ayuni

45 thn

Pedagang

17

Muhammad Kurniawan

22 thn

Mahasiswa

18

Noni

35 thn

Pedagang

19

Rahmat Hidayat

43 thn

Wiraswasta

20

Zumiyati

45 thn

IRT

21

Adi Maryadi

40 thn

Wiraswasta

22

Nuril fasha

29 thn

Pedagang

23

Laila wati

38 thn

Guru

24

Hanita Mayasari

35 thn

Pedagang

25

Tina Anita

29 thn

IRT

26

Nur Amelia

29 thn

PNS

27

Rindiawati

45 thn

Guru

28

Deni Wahyudi

38 thn

Pedagang
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29

Zulaida

50 thn

PNS

30

Samsudi

40 thn

Wiraswasta

31

Asep

45 thn

Pedagang

32

Fauzan Abdullah

46 thn

PNS

33

Hadi Irawan

28 thn

Wiraswasta

34

Wahyudi

30 thn

Pedagang

35

Danu Saputra

35 thn

Pedagang

36

Agung Hidayat

38 thn

Wiraswasta

37

Farhana

32 thn

IRT

38

Novita

28 thn

Wiraswasta

39

Anisa santika

29 thn

Karyawan

40

M. Ali

38 thn

Pegawai

41

Erri

29 thn

IRT

42

Setiadi Agus

45 thn

Wiraswasta

43

Ida Safitri

29 thn

IRT

44

Danu Hermawan

35 thn

Pedagang

45

Sutrisna

40 thn

Wiraswasta

46

Ningrum

35 thn

Pedagang

47

Marliyah

36 thn

Karyawan

48

Agustiadi

29 thn

Wiraswasta

49

Purwadi

39 thn

Wiraswasta

50

Tatang

28 thn

Pedagang

Sumber : Data Primer diolah pada tahun 2018
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1) Uji Regresi Linier Berganda

2) Uji F (Simultan)

3) Uji T (Parsial)

4) Uji Koefisien Determinasi (R2)
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1)

2)

Output Uji Normalitas

Output Uji Autokorealsi
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