
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam beberapa puluh tahun terakhir, konsep pemasaran (marketing) sudah 

berkembang dengan sangat cepat. Sejak mass marketing muncul pada tahun 1950-

an dengan strategi produksi massal untuk menekan biaya produksi seminimal 

mungkin, kemudian target market pada tahun 1980-an, dan customize marketing 

pada tahun 1990-an sampai era globalisasi tahun 2000-an ini. Konsep pemasaran 

telah berkembang menjadi one to one marketing dengan salah satu strategi yang 

populer saat ini yaitu customer relationship marketing (Rangkuti dan Freddy 2006). 

Kepuasan pelanggan bukanlah konsep baru, karena sejak mulai awal abad 20 

sudah banyak perusahaan yang memahami bahwa kepuasan pelanggan adalah hal 

yang sangat penting. Logika sederhana dari pelaku bisnis adalah bahwa 

pelanggannya puas, pasti akan membuat dampak positif bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. Rangkuti dan Freddy (2006) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan 

berakibat pada loyalitas pelanggan, yang merupakan gabungan antara proses 

intektual dan emosional, antara pelanggan dan perusahaan. Pelanggan yang loyal 

perlu dipertahankan (customer retention) oleh perusahaan. Customer retention 

memudahkan untuk mengetahui kebutuhan pelanggan (Nischal 2015). 

Dalam upaya mempertahankan pelanggan, perusahaan dapat menggunakan 

strategi hubungan pemasaran (relationship marketing). Menurut Chan (2002), 

relationship marketing dapat didefinisikan sebagai pengenalan setiap pelanggan 

secara lebih dekat dengan menciptakan komunikasi dua arah dengan mengelola 

suatu hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa relationship marketing menyediakan 

suatu pendekatan yang akan membantu perusahaan untuk menciptakan hubungan 

dengan pelanggan dan pihak lain yang berkaitan dalam proses bisnis, serta 

menganggap relationship marketing sebagai suatu strategi. Pergerakan tren baru ini 

(relationship marketing) dipelopori oleh Amerika Serikat. Fenomena yang sama 

juga terjadi di Indonesia. Satu per satu perusahaan di Indonesia mulai menerapkan 

relationship marketing. Dalam dunia perbankan, relationship marketing dipelopori 

oleh Bank Central Asia (BCA), Bank Niaga, Bank Mandiri, BII, Citibank, HSBC 

(Chan 2003). Industri perbankan merupakan industri yang mengadopsi relationship 

marketing sebagai strategi pemasarannya untuk membangun hubungan 

(relationship building) dengan nasabah. 

Kandampully dan Duddy (1999) menyatakan bahwa kesuksesan perusahaan 

tergantung pada kemampuannya untuk mempertahankan pelanggan (customer 

retention). Retensi pelanggan (mempertahankan pelanggan yang sudah ada) jauh 

lebih murah dibandingkan mencari pelanggan baru (Rangkuti dan Freddy 2001). 

Bergeron dan Roy (2008) relationship marketing mengarah pada customer 

retention, kepuasan pelanggan, peningkatan loyalitas, peningkatan keuntungan dan 

keunggulan kompetitif. Bank perlu menggunakan strategi pemasaran yang menarik 

pelanggan baru dan mempertahankan strategi yang ada. Biaya untuk mendapatkan 
pelanggan baru jauh lebih besar daripada biaya mempertahankan pelanggan yang 

ada. Penelitian yang dilakukan Owich (2011) menyebutkan bahwa berbagai alat 

relationship marketing meningkatkan kepuasan pelanggan dalam layanan yang 
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ditawarkan bank. Hal ini juga telah ditunjukkan bahwa tingkat kepuasan yang tinggi 

mempengaruhi ketertarikan pelanggan serta retensi pelanggan secara positif. 

Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk dana 

pihak ketiga yang berupa kredit atau pinjaman. Bank yang melembagakan 

relationship marketing pada retensi pelanggan berjalan lebih baik daripada yang 

tidak fokus pada relationship marketing untuk retensi pelanggan. Relationship 

marketing memungkinkan perusahaan meningkatkan pangsa pasar, menembus 

pasar luar negeri, meningkatkan keuntungan, meningkatkan penjualan dan 

mengurangi biaya produksi dan pemasaran (Brown 2002). Dalam persaingan yang 

semakin ketat, bank telah beralih ke hubungan pemasaran sebagai strategi untuk 

menarik, memelihara dan meningkatkan hubungan pelanggan dan membangun 

loyalitas pelanggan dan retensi (Wood 2008). 

Perkembangan perbankan syariah yang semakin cepat dan pesat, semakin 

membuat persaingan ketat antara bank-bank syariah yang ada. Bank Syariah 

merupakan bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam 

penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip 

syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Bank syariah mempunyai karakteristik yakni 

prinsip bagi hasil (profit sharing). Bank akan berfungsi sebagai mitra yang baik 

dengan penabung maupun pengusaha yang meminjam dana. Adapun pertumbuhan 

perbankan syariah hingga Januari tahun 2017 di Indonesia berdasarkan data yang 

di terbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa untuk Bank Umum Syariah 

telah mencapai 13 unit dengan kantor cabang operasional/kantor cabang sebanyak 

474 unit dan kantor cabang pembantu/unit pelayanan syariah sebanyak 1.207 unit, 

kantor kas sebanyak 192 unit dan untuk Unit Usaha Syariah yang Bank umum 

konvensional yang memiliki unit usaha syariah telah mencapai 21 unit dengan 

kantor cabang operasional/kantor cabang 150 unit dan kantor cabang pembantu/unit 

pelayanan syariah sebanyak unit 235 unit belum termasuk kantor kas. Sedangkan 

untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kantor cabang/kantor cabang 

operasional telah mencapai 97 unit dan kantor kas mencapai 188 unit. 

Ketertarikan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah sangat tinggi, 

hal ini dibuktikan dengan banyak berdirinya bank-bank syariah di Indonesia, salah 

satunya bank syariah di Aceh. Namun perkembangan perbankan syariah di Aceh 

mengalami beberapa kendala, antara lain rendahnya pengetahuan masyarakat 

terhadap perbankan syariah terutama disebabkan oleh dominasi perbankan 

konvensional. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Statistik Perbankan Syariah 

menunjukkan perkembangan bank syariah di Aceh dari tahun 2015 hingga Februari 

2017 berdasarkan total aset, pembiayaan, dana pihak ketiga, FDR dan NPF bank 

pembiayaan rakyat syariah. 

Tabel 1 Perkembangan bank syariah di Aceh 

Tahun Aset Pembiayaan 
Dana Pihak 

Ketiga 
FDR NPF 

2015 128.726 81.582 79.083 101,72 % 8,46% 

2016 176.350 114.618 111.977 102,85 % 8,63% 

2017 188.783 135.320 115.752 116,90% 9,89% 
  Sumber: Statistik Perbankan Syariah (dalam jutaan rupiah) 
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 Bank Aceh yang telah dikonversi menjadi Bank Aceh Syariah sejak tahun 

2016 lalu. Perubahan Bank Aceh yang kegiatan operasionalnya berprinsip syariah 

atau menjadi Bank Umum Syariah sesuai keputusan berdasarkan Keputusan Dewan 

Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal 

Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi 

Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan 

Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh. Tujuan dari konversi Bank Aceh menjadi 

Bank Aceh Syariah untuk memperkuat implementasi Syariat Islam dalam berbagai 

sisi kehidupan masyarakat di berbagai sektor, termasuk pada sektor ekonomi dan 

perbankan. Konversi Bank Aceh ini sendiri akan berdampak pada masyarakat, 

terutama masyarakat yang menjadi nasabah Bank Aceh tersebut. Aceh merupakan 

salah satu daerah dengan masyarakatnya bersifat multietnis bercirikan Islam. 

Masyarakat di kota Banda Aceh belum merasakan dan mendapatkan pelayanan 

perbankan syariah, ini terlihat dari keberadaan kantor yang didominasi oleh bank 

berprinsip konvensional. Selain itu, struktur pengetahuan dan persepsi masyarakat 

yang sudah terbangun sekian lama terhadap bank konvesional, tentu tidak mudah 

untuk diarahkan kepada perbankan yang berasaskan syariat Islam (Aiyub 2007). 

 Status perubahan Bank Aceh menjadi Bank Umum Syariah dalam rangka 

pelaksanaan syariah Islam di Aceh dan pemahaman masyarakat umumnya, bagian 

dari masyarakat kota Banda Aceh yang memiliki berbagai latar belakang yang 

beragam yang memiliki peran penting dalam menjalankan syariah Islam. 

Masyarakat kota Banda Aceh merupakan bagian penting dari perbankan syariah 

yang dapat dikembangkan dari sisi sosialisasi dan informasi dari Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dan Bank Aceh itu sendiri. Peran masyarakat dalam kemajuan 

perbankan syariah tidak bisa dianggap kecil, begitu juga kebutuhan masyarakat 

terhadap perbankan begitu besar dari segi ekonomi, perdagangan, administrasi, 

pendidikan, pelatihan dan kegiatan lainya begitu dibutuhkan oleh masyarakat. 

 

Perumusan Masalah 

Bank Aceh Syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan, dapat dilihat 

dari total asetnya yang setiap tahunnya semakin meningkat. Tabel 2 menunjukkan 

total asset Bank Aceh Syariah dari tahun 2013 hingga 2016. 

Tabel 2 Total aset Bank Aceh Syariah 

Tahun Total Aset 

2013 15 250 212 

2014 16 385 160 

2015 18 590 014 

2016 18 759 191 
         Sumber: Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah (dalam jutaan rupiah) 

Selain aset yang setiap tahun semakin meningkat, Bank Aceh Syariah juga 

mengalami ketidak stabilan market share terhadap perbankan di Aceh. Hal ini 

menunjukkan ada beberapa kendala dialami Bank Aceh Syariah yang membuat 

kurva market share terhadap perbankan di aceh tidak stabil. Data yang diterbitkan 

Bank Aceh Syariah menunjukkan bahwa kinerja pembiayaan Bank Aceh Syariah 

relatif agak masih tersendat dan pertumbuhan pembiayaan tidak setinggi pos-pos 

keuangan lainnya. Bahkan, bila dibandingkan dengan pertumbuhan industri, 
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pertumbuhan pembiayaan bank ini lebih rendah. Per Juni 2017 pembiayaan yang 

disalurkan Bank Aceh Syariah tercatat tumbuh 2.31% dari posisi akhir 2016 atau 

menjadi Rp12.49 triliun. Sedangkan di industri perbankan Syariah pertumbuhan 

pembiayaan tercatat 10.07% pada periode yang sama. Tabel 3 menunjukkan naik 

turunnya market share dari segi aset Bank Aceh Syariah terhadap perbankan Aceh. 

Tabel 3 Market share Bank Aceh Syariah terhadap bank lain 

Tahun Bank Aceh Syariah (%) Bank Lain (%) 

2013 40.01 59.99 

2014 39.11 60.89 

2015 42.74 57.26 

2016 41.47 58.53 
     Sumber: Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah 

Sejalan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang telah berjalan selama 

dua belas tahun lebih, berbagai upaya dan langkah terus ditempuh oleh pihak yang 

mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah dalam 

segala aspek kehidupan termasuk aspek perbankan. Untuk mengatasi persaingan 

yang semakin meningkat, maka perbankan syariah harus dapat meningkatkan 

kepuasan nasabah serta akhirnya dapat mempertahankan nasabah. Dalam hal ini 

Bank Aceh Syariah dirasa perlu mengikuti perkembangan strategi pemasaran yang 

telah berkembang pesat dengan menerapkan strategi relationship marketing dengan 

harapan dapat mempertahankan nasabahnya (customer retention). Xu dan Walton 

(2005) menegaskan bahwa bank yang mempraktekkan relationship marketing 

mampu mempertahankan pelanggan lama, meningkatkan tingkat kepuasan 

pelanggan, mencapai penghematan biaya dan meningkatkan nilai lifetime 

pelanggan. Bank perlu menggunakan strategi pemasaran yang dapat menarik 

pelanggan baru dan juga mempertahankan strategi pemasaran yang ada. Customer 

retention penting karena biaya perolehan pelanggan baru jauh lebih besar daripada 

biaya mempertahankan pelanggan yang ada (Ro-king 2005). Kotler (2007) 

menegaskan bahwa biaya untuk memperoleh pelanggan baru lima kali lebih banyak 

daripada biaya yang terlibat dalam memuaskan dan mempertahankan pelanggan 

saat ini. 

Penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan tentang relationship 

marketing pada customer retention. Agar dapat membangun hubungan yang baik 

dengan para nasabahnya, perusahaan perbankan syariah dapat menggunakan 

relationship marketing sebagai salah satu kunci untuk mencapai customer retention 

(Kotler 2001), Penelitian ini membahas sampai sejauh mana relationship marketing 

mempengaruhi customer retention Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh, maka 

dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Relationship Marketing Terhadap 

Customer Retention Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh”. 

 

Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini mengukur dari ketiga variabel relationship marketing, yaitu 

variabel quality service, communication, dan trust. variabel mana yang memiliki 

pengaruh terhadap customer retention Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh serta 

bagaimana pengaruhnya dari ketiga variabel tersebut.  
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1. Bagaimana pengaruh relationship marketing (quality service, communication, 

dan trust) terhadap customer retention Bank Aceh Syariah? 

2. Bagaimana implikasi manajerial berdasarkan pengaruh relationship marketing 

terhadap customer retention Bank Aceh Syariah? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah: 

1. Menganalisis pengaruh relationship marketing (quality service, 

communication, dan trust) terhadap customer retention Bank Aceh Syariah. 

2. Merumuskan implikasi manajerial dalam upaya meningkatkan customer 

retention Bank Aceh Syariah. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bank dalam memuaskan 

serta mempertahankan nasabah yang sudah ada. Penelitian ini juga penting bagi 

lembaga keuangan lainnya agar lebih peka terhadap penerapan strategi relationship 

marketing dan akan menjelaskan kepada karyawan bank mengenai nilai dalam 

mempertahankan relationship marketing. Pada akhirnya akan memberikan 

pengetahuan pada peneliti lain tentang bagaimana melakukan penelitian terkait 

tentang relationship marketing dan customer retention di masa depan. Bagi penulis 

sendiri merupakan sebagai bentuk peningkatan kemampuan analisis terhadap 

masalah-masalah pada bidang pemasaran. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada pengaruh relationship marketing terhadap 

customer retention pada Bank Aceh Syariah di Kota Banda Aceh. Responden 

adalah nasabah Bank Aceh Syariah yang berdomisili di kota Banda Aceh yang telah 

menggunakan Bank Aceh Syariah selama lebih dari 2 tahun. Penelitian ini 

difokuskan untuk mengkaji variabel dari relationship marketing yaitu quality 

service, communication, dan trush. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kerangka Teoritis 

Konsep Pemasaran 

Kotler (2007) menyatakan, pemasaran adalah fungsi bisnis yang 

mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi sekarang dan 

mengukur seberapa besar pasar yang akan dilayani, menentukan pasar sasaran mana 

yang paling baik dilayani oleh organisasi, dan menentukan berbagai produk, jasa 
dan program yang tepat untuk melayani pasar tersebut. Dengan demikian, 
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