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Abstract 

In the modern business world view of marketing has changed a lot , not only creates a transaction to achieve 

marketing success , but the company also had to establish a relationship with the customer in a long time in 

order to obtain long-term success. This view is called relationship marketing.This study aimed to determine the 

effect of relationship marketing that consists of trust , commitment , communication , and conflict resolution 

either partially or simultaneously to the loyalty of the customers of Bank BNI Syariah Fatmawati. In this study 

used a non probability sampling method with a sampling technique using accidental sampling and obtained a 

valid sample of 102 customers. To  find  out  how  much  the dependent variable changes in the independent 

variables used multiple linear regression analysis. The results showed that the variables of relationship 

marketing that consists of trust , commitment , communication , and conflict handling has been significant 

related to customer loyalty in simultan ways, in another hand trust , commitment , conflict handling has been 

significant related to customer loyalty , and communication hasn’t been significant related to customer loyalty 

in parcial ways. This suggest that customer loyalty will increase if the BNI Syariah Fatmawati improve 

relationship marketing variabels,that include trust, commitment, communication, and conflict handling. 

 

Keywords : Relationship Marketing, Trust, Commitment, Communication, Conflict Handling. 

 

Abstrak 

Dalam dunia bisnis modern pandangan tentang pemasaran telah banyak berubah, tidak hanya menciptakan 

transaksi untuk mencapai keberhasilan pemasaran, tetapi perusahaan juga harus menjalin hubungan dengan 

pelanggan dalam waktu panjang agar memperoleh kesuksesan jangka panjang. Pandangan tersebut disebut 

relationship marketing.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh relationship marketing yang terdiri 

dari kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan penanganan konflik baik secara parsial maupun simultan 

terhadap loyalitas nasabah Bank BNI Syariah cabang Fatmawati. Pada penelitian ini digunakan metode non 

probability sampling dengan teknik penentuan sampel menggunakan accidental sampling dan diperoleh sampel 

yang valid sebanyak 102 nasabah. Untuk mengetahui seberapa besar perubahan variabel dependen terhadap 

variabel independennya digunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel relationship marketing yang terdiri dari kapercayaan, komitmen, komunikasi, dan penanganan konflik 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap loyalitas nasabah, sedangkan kepercayaan, komitmen, 

penanganan konflik berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah, dan komunikasi tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas nasabah jika dilihat secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa 

loyalitas akan semakin meningkat jika BNI Syariah Fatmawati meningkatkan variabel-variabel relationship 

marketing yaitu kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan penanganan konflik. 

 

Kata Kunci :Relationship Marketing, Kepercayaan, Komitmen, Komunikasi, Penanganan Konflik. 

 
Pendahuluan 

Perkembangan perbankan syariah semakin 

meningkat setiap tahunnya, hal ini dapat dibuktikan 

dari data Laporan tahunan BI 2014 (Desember 

2014). Dari segi kuantitas, pencapaian perbankan 

syariah mengalami peningkatan dalam jumlah 

bank. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank 

Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat 

Syariah, maka pada Desember 2014 (berdasarkan 

data Statistik Perbankan Syariah yang 

mailto:Agissardania@gmail.com
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dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank 

syariah telah mencapai 34 unit yang terdiri atas 12 

Bank Umum Syariah dan 22 Unit Usaha  

Syariah, dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS). 

Semakin pesatnya pertumbuhan 

perbankan syariah di Indonesia, hal ini memicu 

persaingan antar bank turut berlomba-lomba untuk 

dapat meningkatkan pangsa pasarnya, sehingga hal  

ini memotivasi perusahaan untuk bekerja keras 

terus maju dalam memperbaiki bisnisnya. Untuk 

dapat meningkatkan pangsa pasarnya perlu adanya 

strategi pemasaran yang tepat. Hal ini dilakukan 

untuk dapat mempertahankan pelanggan yang ada. 

Pada era sekarang ini paradigma tentang pemasaran 

sudah berubah, yang tadinya berorientasi pada 

transaksi , sekarang lebih berorientasi pada 

pelanggan. Karena dengan berorientasi pada 

pelanggan konteksnya dalam jangka panjang yaitu 

untuk dapat membina hubungan jangka panjang 

dengan nasabah dengan tujuan yaitu untuk 

membangun loyalitas nasabah. 

Loyalitas Nasabah tentu diperlukan 

sebuah perusahaan untuk bisa tetap bertahan dan 

mampu bersaing dengan perusahaan lain. 

Pelanggan yang loyal merupakan peluang untuk 

mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan 

semua pelanggan yang ada umumnya akan lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan pergantian 

pelanggan, karena biaya untuk menarik pelanggan 

baru bisa lima kali lipat  lebih besar dari biaya 

mempertahankan seorang pelanggan yang sudah 

ada (Kotler et al, 2009). 

Salah satu strategi yang ditempuh untuk 

menjaga loyalitas nasabah adalah dengan 

menerapkan konsep pemasaran relasional ( 

Relationship Marketing). Teori relationship 

marketing menurut  Evans dan Laskin (2006) 

diartikan sebagai proses dimana suatu perusahaan 

membangun aliansi jangka panjang dengan 

pelanggan dan calon pelanggan, bekerja sama 

untuk mencapai satu tujuan yang ditentukan. 

Tujuan tersebut dipenuhi dengan memahami 

kebutuhan pelanggan, memperlakukan pelanggan 

sebagai mitra, menjamin bahwa pegawai 

memenuhi kepuasan pelanggan dan memberikan 

kualitas yang baik kepada pelanggan.  

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, 

kami mencoba melakukan penelitian tentang 

beberapa faktor yang berhubungan dengan 

Relationship Marketing yang terdiri dari 

kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan 

penanganan konflik yang dapat mempengaruhi 

loyalitas nasabah. 

Penelitian ini lebih memfokuskan pada 

Relationship marketing yang diterapkan oleh PT. 

Bank BNI Syariah untuk dapat membangun 

loyalitas nasabah. Dipilihnya BNI Syariah, 

dikarenakan berdasarkan data IBLI 2010-2014 BNI 

Syariah menempati peringkat ke 7 dalam penilaian 

loyalitas nasabah, sedangkan pada aspek penilaian 

Customer Relationship BNI Syariah mendapati 

peringkat ke 1, Hal ini mengindikasi bahwa BNI 

Syariah sudah membina hubungan baik dengan 

nasabahnya, namun tidak mempengaruhi pada 

loyalitas nasabah.  

Berbagai penelitian  telah dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh relationship Marketing yang 

terdiri dari kepercayaan, komitmen, komunikasi, 

dan penanganan konflik terhadap loyalitas nasabah 

baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-

sama. Adapun penelitian Cipto Wicaksono (2012) 

menyatakan dalam penelitianya bahwa secara  

simultan  variabel  dari  relationship marketing  

mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  

loyalitas  pelanggan. Tetapi  secara  parsial  hanya  

komitmen  dan  komunikasi  yang  memiliki  

pengaruh secara  signifikan  terhadap  loyalitas  

pelanggan,  sedangkan  dua  variabel  lain  yaitu 

keuntungan  bersama  dan  kebenaran  tidak  

mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap  

loyalitas  pelanggan. Sedangkan  hasil yang sedikit 

berbeda yang diperoleh Ibnul yakin (2013) dari  

keempat  variabel  bebas,  variabel  keuntungan  

bersama  (mutual  benefit)  mempunyai  pengaruh  

dominan  terhadap  loyalitas  nasabah  sedangkan  

ketiga variabel lainnya yaitu kepercayaan, 

komitmen, dan komunikasi tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas 

nasabah.Hasil  penelitian tersebut  juga  sedikit  

berbeda  dengan penelitian  Frieda  Ellena  (2011)  

yang mengemukakan  bahwa  keempat variabel  

yang  diteliti  yaitu  variabel  kepercayaan,  

komitmen,  komunikasi, dan  penanganan  keluhan  

terbukti berpengaruh  positif  dan  signifikan 

terhadap loyalitas nasabah. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas 

maka  pada  penelitian  ini  penulis tertarik untuk 

mengambil  judul  “Pengaruh Relationship 

Marketing terhadap Loyalitas Nasabah (Studi 

pada Bank Nasional Indonesia Syariah kantor 

Cabang Fatmawati)”. 

Permasalahan 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka 

penulis akan menguraikan penelitian bagaimanakah 

pengaruh dimensi Relationship Marketing yang 

terdir dari kepercayaan, komitmen, komunikasi, 

dan penanganan konflik baik secara parsial maupun 

secara simultan terhadap loyalitas nasabah Bank 

BNI Syariah kantor cabang Fatmawati. 

 

Tujuan Penelitian 
1. Untuk menganalisis pengaruh dimensi 

Relationship Marketing berupa Kepercayaan, 

komitmen, komunikasi, dan penanganan konflik 

secara parsial  terhadap loyalitas nasabah pada 

Bank BNI Syariah cabang Fatmawati.  

2. Untuk menganalisis besar pengaruh dimensi 

Relationship Marketing berupa 

Kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan 

penanganan konflik secara simultan   
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terhadap loyalitas nasabah pada Bank BNI Syariah 

cabang Fatmawati. 

Reviu Pustaka 

Relationship Marketing 

      Chan (2003)  mendefinisikan relationship  

marketing  sebagai  suatu pengenalan  setiap  

pelanggan  secara lebih  dekat  melalui  penciptaan 

komunikasi dua arah dengan mengelola suatu  

hubungan  yang  saling menguntungkan  antara  

pelanggan  dan perusahaan. Definisi  tersebut 

menekankan  pada komunikasi dua arah antara  

pelanggan  dan  perusahaan. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa fokus tujuan dari 

relationship  marketing  adalah membangun  

hubungan  jangka  panjang, memperbaiki  tingkat  

kepuasan, meningkatkan  loyalitas,  dan 

mewujudkan  harapan  pelanggan  serta 

memperlakukan pelanggan dengan lebih baik. 

Sedangkan menurut Lovelock (2005 : 118), 

“Relationship marketing adalah aktivitas yang 

ditujukan untuk membina hubungan jangka 

panjang dan berbiaya efektif antara perusahaan dan 

pelanggannya demi keuntungan bersama kedua 

belah pihak”. 

Kepercayaan 

Kepercayaan adalah penentu utama 

kredibilitas dan hubungan perusahaan dengan 

perusahaan lain. Kepercayaan tercermin dalam 

keinginan dan keyakinan perusahaan untuk 

mengandalkan mitra bisnis.Sejumlah faktor dalam 

pribadi dan dalam organisasi memengaruhi 

kepercayaan dalam hubungan bisnis ke bisnis, 

seperti adanya kompetensi, integritas, kejujuran, 

dan kebijakan perusahaan.( Kotler, 2009:279) 

Komitmen 

Menurut (Hermawan, 2003) Komitmen  

adalah  suatu  sikap  yang merupakan  niat  untuk  

mempertahankan keterhubungan  jangka  panjang  

karena hubungan  tersebut  dirasa  berharga  dan 

memberikan  manfaat.  Manfaat relasional  

(relational  benefits) memfokuskan  pada  manfaat  

yang berasal  dari  jasa  pokok  yang ditawarkan. 

 

Komunikasi 

Komunikasi adalah proses pemindahan 

pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi 

dari seseorang ke orang lain. (Handoko, 2003:272). 

Sedangkan menurut Shimp (2003:4) menyatakan 

bahwa “komunikasi adalah proses di mana 

pemikiran dan pemahaman disampaikan antar 

individu, atau antara organisasi dengan individu”. 

Penanganan Konflik 

Perilaku keluhan merupakan pernyataan 

sikap “tidak puas” atas kinerja produk barang/jasa 

yang digunakan.Keluhan pelanggan harus dilihat 

sebagai “masukan” bagi organisasi/perusahaan dan 

memberikan peluang bagi perbaikan produk 

barang/jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. 

(Lupiyoadi ,2013 : 247) 

Loyalitas Nasabah 

Ali Hasan (2008:83), berpendapat tentang loyalitas 

pelanggan yaitu sebagai orang yang membeli, 

khususnya yang membeli secara teratur dan 

berulang-ulang. Pelanggan merupakan seseorang 

yang secara terus menerus dan berulang kali datang 

ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan 

keinginannya dengan memiliki suatu produk atau 

mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau 

jasa tersebut. 

Hipotesis Penelitian 

Ho : Variabel Relationship Marketing yang terdiri 

dari kepercayaan komitmen, komunikasi, dan 

penanganan konflik secara parsial  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Ha : Variabel Relationship Marketing yang terdiri 

dari kepercayaan komitmen, komunikasi, dan 

penanganan konflik secara parsial  berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Ho : Variabel Relationship Marketing yang terdiri 

dari kepercayaan komitmen, komunikasi, dan 

penanganan konflik secara simultan  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Ha : Variabel Relationship Marketing yang terdiri 

dari kepercayaan komitmen, komunikasi, dan 

penanganan konflik secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu 

kuantitatif deskriftif karena menggunakan 

perhitungan statistik dengan menyebar kuesioner 

dengan skala pengukuran likert. Sedangkan 

Deskriptif karena menjelaskan bagaimana 

pengaruh Relationship marketing yang terdiri dari 

kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan 

penanganan konflik terhadap loyalitas nasabah BNI 

Syariah cabang Fatmawati. 

 

Populasi dan Sampel 

 

Populasi dalam penelitian ini seluruh nasabah BNI 

Syariah cabang Fatmawati yang tidak diketahui 

secara pasti. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini nasabah BNI Syariah Fatmawati yang 

berjumlah 102 nasabah. Teknik sampling yang 

digunakan Non Probability Sampling, dengan 

teknik pengambilan Accidental Sampling. 

(Sugiyono, 2014:82). 

Pengujian Instrumen Penelitian 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur 

sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji 

signifikansi dilakukan dengan membandingkan 

nilai r hitung dengan r standar yaitu 0,30. 
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Asumsinya jika nilai r hitung di atas atau lebih 

besar dari r standar,  maka item dapat dinyatakan 

valid, jika r hitung dibawah atau lebih kecil dari r 

standar maka item dinyatakan tidak valid. 

.(Priyatno, 2012:184). 

Tabel Hasil Uji Validitas 

 
Sumber : Data yang diolah, 2015 

Dapat dilihat bahwa amgka r hitung pada 

semua item yang digunakan untuk mengukur 

variabel kepercayaan (X1), komitmen (X2), 

komunikasi (X3), penanganan konflik (X4), serta 

loyalitas nasabah (Y) lebih besar dari angka r 

standar sebesar 0,30 atau dengan kata lain r hitung 

≥ r standar. Sehingga dapat diambil kesimpulan 

bahwa semua item yang digunakan untuk 

mengukur variabel kepercayaan (X1), komitmen 

(X2), komunikasi (X3),penanganan konflik (X4), 

serta loyalitas nasabah (Y)  adalah valid. 

Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur 

suatu  kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel. Untuk menentukan suatu instrumen 

reliabel atau tidak maka bisa menggunakan batas 

nilai Alpha 0,6. Jika Cronbach Alpha < 0,60 maka 

suatu variabel dikatakan tidak reliabel, sedangkan 

jika Cronbach Alpha > 0,60 maka suatu variabel 

dikatakan reliabel. (Ghozali,2011) 

Tabel Hasil Uji Reliabilitas 

 
Sumber : Data yang diolah, 2015 

Berdasarkan tabel diatas, semua variabel 

relationship marketing yang terdiri dari 

kepercayaan (X1), komitmen (X2), komunikasi 

(X3), penanganan konflik (X4), serta loyalitas 

nasabah (Y) hasil perhitungan alpha pada setiap 

variabelnya bernilai lebih besar dari 0,60, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam 

penelitian ini dinyatakan reliabel atau handal. 

Uji Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda adalah analisis 

untuk mengukur besarnya pengaruh antara variabel 

independen Relationship Marketing ( kepercayaan, 

komitmen, komunikasi, penanganan konflik) 

dengan variabel dependen ( Loyalitas nasabah). 

Dari hasil perhitungan statistik diperoleh 

persamaan regresi linear berganda yang dapat 

dilihat pada table unstandardized coefficients 

sebagai berikut: 

Tabel Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 
 Sumber : Data yang diolah, 2015 

Adapun persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = -1,403 + 0,161X1 + 0,315 X2 + 0,098 X3 + 

0,344 X4 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Multikolonearitas 

Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk  

menguji  apakah dalam  model  regresi  ditemukan  

adanya  korelasi  antar variabel  bebas. Untuk  

mendeteksi  ada tidaknya  multikolinearitas  di  

dalam  model  regresi  adalah dengan melihat nilai 

toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF).  

Apabila  nilai  tolerance>  0,10  dan  nilai  VIF  <  

10, maka  dapat  disimpulkan  tidak  ada  

multikolinieritas  antar variabel bebas dalam model 

regresi. (Priyatno, 2012:150) 

Tabel Hasil Uji Multikolonearitas 
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Sumber : Data yang diolah, 2015 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui 

bahwa nilai Tolerance  pada setiap variabel bebas 

lebih dari 0,1 dan nilai VIF dari masing-masing  

variabel bebas  kurang  dari  10.  Dari  hasil  

tersebut  dapat  diambil kesimpulan  bahwa 

persamaan  regresi  linear berganda pada  

penelitian  ini  tidak  terjadi multikolinearitas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  

menguji  apakah  dalam  model  regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang  lain. Hasil  

pengujian  heteroskaedastisitas pada penelitian ini 

menggunakan  uji Spearman Rho’s, dimana jika 

nilai korelasi variabel independen dengan  

unstandardized residual memiliki nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 dinyatakan tidak terjadi 

masalah pada heteroskedastisitas. (Priyatno, 

2012:167) 

Tabel Hasil Uji Heteroskesastisitas 

 
 Sumber : Data yang diolah, 2015 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui 

bahwa nilai korelasi yang terdapat pada keempat 

variabel independen dengan menggunakan 

unstandardized residual memiliki nilai signifikansi 

lebih dari 0,05. Karena memiliki nilai signifikansi 

lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada 

model regresi. 

Uji Hipotesis 

Uji t (Parsial) 

Tabel Hasil Uji t (Parsial) 

 
Sumber : Data yang diolah, 2015 

Berikut ini penjelasan masing-masing variabel 

Relationship Marketing terhadap loyalitas nasabah: 

1. Variabel Kepercayaan (X1) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 

nilai t hitung variabel kepercayaan (X1) sebesar 

2,059, di mana thitung > ttabel (2,059 > 1,985). 

Signifikansi sebesar 0,042, yang berarti lebih kecil 

dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan variabel 

kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. 

2. Variabel Komitmen (X2) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa 

nilai t hitung variabel komitmen (X2) sebesar 3,761, 

di mana thitung > ttabel (3,761 > 1,985). 

Signifikansi sebesar  0,000, yang berarti lebih kecil 

dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan variabel 

komitmen  berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah. 

 

3. Variabel Komunikasi (X3) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 

nilai t hitung variabel komitmen (X3) sebesar 1,065, 

di mana thitung < ttabel (1,065 > 1,985). 

Signifikansi sebesar  0,290 yang berarti lebih besar 

dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan variabel 

komunikasi  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. 

4. Penanganan Konflik (X4) 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 

nilai t hitung variabel penanganan konflik (X4) 

sebesar 3,455, di mana thitung > ttabel (3,455 > 

1,985). Signifikansi sebesar 0,001, yang berarti 

lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan 

variabel penanganan konflik berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas nasabah. 

Uji F (Simultan) 

Tabel  Hasil Uji F (Simultan) 

 

Berdasarkan tabel di atas, pengujian 

hipotesis secara simultan menggunakan uji F dapat 

dilihat bahwa Fhitu> Ftabel (20,181> 2,465), dan 

siggnifikansi sebesar 0,000<0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel Relationship 

Marketing berupa kepercayaan, komitmen, 

komunikasi, dan penanganan konflik secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. 
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Pembahasan 

1. Pengaruh Kepercayaan terhadap Loyalitas 

Nasabah 

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel 

kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. Hal ini dibuktikkan dari jawaban 

responden yang cukup baik dan percaya terhadap 

reputasi yang dimilikki oleh BNI Syariah, 

kemudian BNI Syariah selalu konsisten dalam 

memberikan pelayanan yang berkualitas, hal ini 

dikarenakan BNI Syariah memiliki SDM yang 

sudah terlatih, serta BNI Syariah selalu 

meyakinkan nasabah dalam hal menyimpan 

dananya di BNI Syariah. Hal ini ditunjukkan 

dengan keikutsertaan BNI Syariah pada LPS. 

Dengan pihak bank semakin menjaga kepercayaan 

kepada nasabah, secara tidak langsung maka akan 

terbentuk nasabah yang loyal terhadap perusahaan. 

 

2. Pengaruh Variabel Komitmen terhadap 

loyalitas nasabah. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel 

komitmen berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. Hal ini dapat dikaitkan apabila 

komitmen mendapat perhatian tersendiri dari BNI 

Syariah, maka akan semakin menambah tingkat 

loyalitas nasabah. Mayoritas  para  nasabah  

menganggap  bahwa BNI Syariah dapat memenuhi 

kebutuhan nasabah, dikarenakan BNI Syariah 

memiliki produk yang lengkap, Selain itu 

komitmen BNI Syariah dapat ditunjukkan dengan 

BNI Syariah Fatmawati mampu  untuk  memenuhi  

janji yang  diberikan  kepada  nasabah. Hal ini 

menunjukkan komitmen yang kuat yang 

ditunjukkan pihak  bank kepada pihak nasabah, 

akan membuat nasabah untuk selalu kembali 

menggunakan jasa BNI Syariah. 

3. Pengaruh Komunikasi terhadap loyalitas 

nasabah. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel 

komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah. Hal ini disebabkan bahwa faktor 

“komunikasi” dalam dunia perbankan saat ini telah 

menjadi suatu faktor standart layanan umum dan 

wajib ada dalam memberikan pelayanan kepada 

nasabah. Demikian juga halnya dengan bank BNI 

Syariah dalam upaya untuk menjaga loyalitas 

nasabahnya telah memiliki dan melaksanakan 

standart layanan tersebut. Hal ini didukung dari 

jawaban responden yang menunjukkan bahwa 

kemampuan karyawan BNI Syariah dalam 

menyampaikan informasi layanan kepada nasabah 

sudah cukup baik dan dipercaya, misalnya  dalam 

memberikan informasi adanya produk atau layanan 

baru kepada nasabah, sehingga hal ini 

menunjukkan bahwa BNI Syariah selalu berupa 

melaksanakan komunikasi yang baik kepada setiap 

nasabahnya. 

4. Pengaruh Penanganan Konflik terhadap 

Loyalitas nasabah. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel penanganan 

konflik berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah. Hal ini dapat disebabkan jika pihak bank 

cepat dalam menangani konflik atau masalah yang 

nasabah hadapi akan memberikan kepuasan kepada 

nasabah dan secara tidak langsung akan 

menjadikan nasabah loyal terhadap BNI Syariah. 

Dengan demikian, penanganan  masalah  yang  

baik, yang  diberikan oleh  pihak BNI Syariah, baik 

itu dari pihak customer service maupun teller akan 

menciptakan  keinginan  untuk  kembali  

menggunakan  jasa  BNI Syariah tersebut. 

 

5. Pengaruh Variabel Relationship Marketing 

terhadap loyalitas nasabah. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis variabel 

relationship marketing yang terdiri dari 

kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan 

penanganan konflik secara bersama-sama 

berpengaruh signifkan terhadap loyalitas nasabah. 

Hal ini berarti dengan pihak bank menerapkan 

strategi relationship marketing yaitu dengan cara 

menjaga kepercayaan nasabah, membangun 

komitmen terhadap nasabah, membina komunikasi 

yang baik dengan nasabah, dan tanggap dalam 

menangani setiap konflik yang dihadapi oleh 

nasabah, hal ini dapat menumbuhkan keinginan 

yang kuat untuk selalu menggunakan jasa BNI 

Syariah baik saat ini maupun dimasa mendatang, 

sehingga tingkat loyalitas nasabah akan semakin 

tinggi. 

Kesimpulan 

1. Variabel Kepercayaan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas nasabah. Hal ini berarti 

bahwa apabila pihak bank selalu menjaga 

kepercayaan nasabah yaitu dengan selalu 

konsisten dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas kepada nasabah, dapat 

meyakinkan nasabah bahwa dana yang 

tersimpan di bank aman dan terjaga dengan 

baik, maka akan terbentuk nasabah yang loyal 

terhadap bank. 

2. Variabel Komitmen juga berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas nasabah.Hal ini 

berarti BNI Syariah harus tetap memiliki 

komitmen yang kuat untuk menjaga loyalitas 

nasabah terhadap BNI Syariah Fatmawati, 

yaitu harus selalu siap untuk memenuhi 

kebutuhan nasabah, dan bertanggung jawab 

atas janji yang diberikan kepada nasabah, 

sehingga nasabah akan tetap ber komitmen 

untuk selalu menggunakan jasa pelayanan 

dari BNI Syariah. 

3. Variabel Komunikasi adalah salah satu faktor 

utama dalam relaltionship marketing, hasil 

analisis dalam penelitian ini faktor 

komunikasi tidak berpengaruh terhadap 

loyalitas nasabah, dikarenakan informasi yang 

diberikan hanya sebagai memberikan 

penjelasan mengenai produk –produk BNI 
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Syarih, akan tetapi informasi yang 

disampaikan tidak mengandung unsur 

memasarkan,  sedangkan berdasarkan hasil 

kuesioner responden menunjukkan 

kemampuan karyawan BNI Syariah dalam 

penyampaian informasi sudah cukup baik. 

4. Variabel Penanganan Konflik berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hal ini 

mengindikasi bahwa dengan pihak bank cepat 

dan tanggap dalam menangani konflik atau 

keluhan yang dihadapi nasabah, dapat 

mempengaruhi untuk membuat nasabah 

menjadi loyal terhadap BNI Syariah. 

5. Bahwa relationship marketing yang terdiri 

dari kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan 

penanganan konflik secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah. Hal ini berarti pihak bank 

menerapkan strategi relationship marketing 

yaitu dengan cara menjaga kepercayaan 

nasabah, membangun komitmen terhadap 

nasabah, membina komunikasi yang baik 

dengan nasabah, dan tanggap dalam 

menangani setiap konflik yang dihadapi oleh 

nasabah, hal ini dapat menumbuhkan 

keinginan yang kuat untuk selalu 

menggunakan jasa BNI Syariah baik saat ini 

maupun dimasa mendatang, sehingga tingkat 

loyalitas nasabah akan semakin tinggi. 

Saran 

1. BNI Syariah cabang Fatmawati agar terus 

meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih 

baik lagi kepada nasabah. Karena pelayanan 

merupakan aspek yang paling penting dalam 

industri jasa. Salah satunya peningkatan 

pelayanan tersebut dapat dilakukan dengan 

melakukan program pengembangan dan 

pelatihan pada tenaga SDM. 

Untuk dapat menjaga dan meningkatkan loyalitas 

nasabah kepada BNI Syariah,  perlu mengadakan 

acara khusus yang mendekatkan antara pihak bank 

dan nasabah agar terciptanya komunikasi yang 

lebih baik lagi, salah satunya untuk dapat 

meningkatkan loyalitas tersebut dengan 

mengadakan acara customer gathering. 
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