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ABSTRACT 

The researcher is highly interesting that there are a lot of opinions from several 

experts associated with the relationship quality, there is a variety of factors related to 

foster customer loyalty, this study used the relationship quality dimensions: trust, 

commitment and satisfaction. Thus the purpose of this study was to examine the effect of 

relationship quality on customer loyalty.  

This research is categorized as survey research with descriptive correlational method 

by taking a sample of the population and using questionnaire as the main data. The 

population in this research is a Celebrity Fitness member respondents selected by using 

nonprobabilitas sampling and purposive sampling techniques. 

Analysis of this research using multiple regression model are: (1) the trust has a 

significant influence on customer loyalty. (2) commitment to have a significant influence 

on consumer loyalty. (3) satisfaction has a significant influence on customer loyalty. (4) 

there is a significant effect together of the quality relationships through trust, 

commitment and satisfaction on consumer loyalty 

Keywords : relationship quality, customer loyalty 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pada masa kini pola kehidupan manusia terlebih masyarakat di kota besar atau 

masyarakat urban semakin modern, serba cepat, serba instan, sistematis dan mekanis. Hal 

ini seperti membuat dan memaksa setiap manusia modern harus selalu siap dan berada 

dalam kondisi prima, mengingat banyaknya permasalahan yang ada yang tidak hanya 

membutuhkan tuntutan psikis tetapi juga fisik.  

Hal tersebut akan berdampak terhadap faktor kesehatan, jika tidak memperhatikan 

kesehatannya seperti; malas, kurang bergairah, kondisi kesehatan menurun, stress, 

kelebihan berat badan, dan lain sebagainya adalah gambaran dari dampak yang ada, 

namun bagi orang-orang sibuk berolahraga menjadi bagian penting dalam rutinitas 

harian. 

Mereka memandang aktivitas  ini dapat mengendurkan otot dan merelaksasi pikiran. 

Selain itu, ikut serta berolahraga di pusat kebugaran juga dijadikan sebagai tempat untuk  

membangun hubungan sosial. 

Namun kebutuhan terhadap pusat kebugaran (fitness centre) bukan hanya sekedar 

untuk berolahraga (fit) tetapi mereka mencari lebih dari itu, yakni mencari Fit&Fun, hal 

ini dibuktikan oleh beragamnya kegiatan  olahraga yang ada. Bagi masyarakat yang 

memiliki penghasilan cukup, mereka akan memilih menjaga kesehatan tubuh di pusat 

kebugaran (fitness center) yang banyak tersebar di berbagai sudut kota. Industri pusat 

kebugaran merupakan salah satu dari sekian banyak industri yang bergerak di dalam 

kegiatan waktu luang. Dan banyak dari pusat kebugaran (fitness center) tersebut 

bermunculan satu tempat dengan pusat perbelanjaan, ini memang merupakan tren baru 
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saat ini, dimana sejak tahun 1990 pusat kebugaran tidak lagi di monopoli oleh 

binaragawan, pengelola pusat kebugaran mulai membidik masyarakat umum, selain itu 

banyaknya selebritas yang berlatih di pusat kebugaran membuat fitness center pun 

berubah menjadi gaya hidup (Majalah Marketing 2007). 

Saat ini di Indonesia, khususnya wilayah Jakarta, pusat kebugaran telah menjamur di 

berbagai tempat, mulai dari studio senam di  kompleks perumahan, di ruko, di  mall, 

pusat hiburan, sampai  dengan di hotel berbintang. Beberapa nama pusat kebugaran yang 

sudah terkenal diantaranya adalah  Olympic Gym, Fitness First, Celebrity Fitness, Fit By 

Beat, Life Spa Fitness, Gold‟s Gym, Quantum Athletic Club dan Klub Ade Rai. Hal ini 

membuat persaingan di antara pusat-pusat kebugaran menjadi tak terelakkan. 

Melihat hal tersebut Celebrity Fitness yang dibangun pada tahun 2004 di Plaza 

Indonesia Entertainment Center (EX) oleh Jhon Franklin adalah tempat fitness pertama 

di Indonesia yang menganut konsep bahwa sebuah fitness center saat ini tidak hanya 

untuk memenuhi kegiatan olah tubuh tetapi juga dituntut untuk dapat menggabungkan 

proses exercise (latihan) dengan konsep hiburan (entertainment), mulai dari 35 speaker 

yang terus mendentumkan lagu yang tersebar di seluruh ruangan, puluhan tv, cafe,sauna, 

mandi uap dan berbagai macam program yang dibagi berdasarkan kelas-kelas yang 

menarik yang menjadi sarana pendukung konsep tersebut (www.celebrityfitness.co.id)  

Namun sebagai first mover Celebrity Fitness tidak bertahan lama mendominasi 

kategori produk fitness seperti ini, karena pesaing baru dengan menganut konsep yang 

sama yaitu fit&fun mulai bermunculan yaitu Fitness First dan Golds Gym. 

Dengan keadaan pasar yang sangat kompetitif maka perusahaan harus berlomba-

lomba untuk mendapatkan pelanggan yang potensial, untuk mencapai hal tersebut tentu 

saja perusahaan perlu menjalin hubungan dengan pelanggannya, baik pelanggan saat ini 
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dan juga calon pelanggan, dan untuk menjalin hubungan yang baik antara perusahaan 

dengan pelanggan bukan hanya salah satu pihak yang perlu terlibat namun kedua belah 

pihak, hubungan tersebut muncul disaat kedua belah pihak melakukan transaksi yang 

dipengaruhi oleh hubungan yang telah ada sebelumnya (Ford, Gadde, Hakansson dan 

Snehota, 2011) 

Kualitas hubungan merupakan permasalahan tambahan dari hubungan pemasaran 

(relationship marketing) akan tetapi kualitas hubungan (relationship quality) lebih 

mengacu kepada persepsi pelanggan tentang seberapa baik hubungan yang telah terjalin 

dapat memenuhi harapan, tujuan, prediksi dan keinginan pelanggan yang akan 

mempengaruhi keseluruhan hubungan pelanggan dan perusahaan (Bojei dan Alwie, 

2010). 

Terdapat beberapa alasan mengapa kita perlu untuk meneliti kualitas hubungan antara 

perusahaan dan pelanggan mereka yaitu karena adanya  perbedaan antara perilaku 

pembeli organisasi dan perilaku pembeli konsumi pribadi, (Roberts,Varki and 

Brodie,2003). Dalam studi sebelumnya mengenai kualitas hubungan, beberapa peneliti 

menghubungkan nya dengan loyalitas sebagai variabel dependen, salahsatu peneliti 

menyebutkan bahwa konsep dari kualitas hubungan adalah untuk membangun sebuah 

hubungan yang lebih berarti dengan komitmen, kepuasan dan kepercayaan. (Ulaga dan 

Eggert, 2006). 

Banyak perusahaan, bahkan pusat kebugaran mencoba memenangkan persaingan  

dengan cara menghabiskan banyak waktu dan sumber daya yang ada untuk mencari 

pelanggan baru. Bagaimanapun juga hal tersebut tidak cukup, menarik pelanggan-

pelanggan baru tanpa mempertahankan mereka sama saja seperti melakukan sesuatu yang 

tidak ada artinya. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya tingkat peralihan pelanggan, 
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dan dalam jangka panjang loyalitas menjadi tujuan pencapaian dalam strategi pasar 

(Kotler dan Keller, 2009). 

Hal penting dalam  membangun tingkat kesetiaan pelanggan yang tinggi adalah 

dengan memberikan nilai yang tinggi kepada pelanggan (Kotler dan Keller, 2009), hal ini 

dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan agar konsumen dapat mempercayai produk 

atau jasa yang mereka tawarkan serta akan melakukan pembelian berulang di perusahaan 

tersebut. Banyak perusahaan mengandalkan kepuasan konsumen sebagai jaminan 

keberhasilan di kemudian hari tetapi kemudian kecewa ketika mendapati konsumennya 

yang merasa puas dengan produknya tersebut tanpa ragu-ragu membeli produk pesaing 

(Griffin,2002). 

Saat ini perusahaan telah menyadari pentingnya mempertahankan loyalitas pelanggan 

dengan menggunakan kualitas produk dan jasa sebagai upaya dalam mempertahankan 

konsumennya, dan cara untuk meningkatkan penjualan jasa atau produk dibandingkan 

dengan pesaingnya adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermutu 

yang memenuhi kepentingan konsumen, dan setelah menikmati jasa tersebut maka 

mereka akan cenderung membandingkan dengan apa yang mereka harapkan, jika jasa 

yang mereka rasakan tidak sesuai dengan harapan mereka maka konsumen akan enggan 

untuk menggunakan kembali jasa tersebut, namun sebaliknya apabila jasa yang mereka 

rasakan sesuai harapan mereka atau bahkan lebih dari apa yang mereka harapkan maka 

konsumen tersebut tidak akan sungkan untuk menggunakan kembali jasa tersebut 

(Rangkuti, 2002) 

Akan tetapi banyak perusahaan yang cepat merasa puas dengan fasilitas yang 

diberikan pelanggannya, sebagai contoh British Airways yang beberapa bulan mengalami 

penurunan penumpang sebesar 48% dari pemegang golden card setianya. Hal ini 
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disebabkan karena pihak manajemnnya merasa cukup puas dengan fasilitas yang ia 

berikan kepada sebgaian besar pelanggannya tanpa memperhatikan fasilitas yag 

diberikan oleh pesaingnya serta memperhatikan sebagian kecil pelangganya yang kurang 

puas. Dengan begitu membuktikan bahwa loyalitas tidak dapat dibeli, loyalitas 

merupakan seni yang ada di pikiran kita. (Rangkuti, 2002) 

Dengan begitu perusahaan harus menyadari bahwa untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna dengan lebih maksimal mereka harus mengenal lebih dalam karakteristik 

pengguna mereka yang menjadi sasaran perusahaan. 

Menurut manajer marketing&promotion Celebrity Fitness dalam majalah bulanan 

internal perusahaan tersebut, pangsa pasar Celebrity Fitness pada awalnya diharapkan 

sebagian besar adalah wanita karier yang berusia 25 tahun keatas yang suka berkumpul 

dan menggemari gaya hidup mewah, namun nyatanya 40% pangsa pasar justru diisi oleh 

kaum pria profesional yang tak ingin ketinggalan untuk berpenampilan menarik. 

(Majalah internal Celebrity Fitness, 2011) 

Maka dari itu pihak Celebrity Fitness perlu mengetahui bagaimana sikap pengguna 

mereka agar pihak perusahaan dapat mengembangkan kualitas hubungan dengan 

pengguna jasanya guna menjaga loyalitas mereka, dimana untuk wilayah Jakarta terdapat 

beberapa kompetitor dari Celebrity Fitness itu sendiri, dengan melihat latar belakang 

permasalahan tersebut maka penulis bermaksud memberi judul di dalam penelitian ini  “ 

Pengaruh Relationship Quality Terhadap Customer Loyalty Fitness center Celebrity 

Fitness”. 

1.2  Ruang Lingkup Penelitian 

  Berdasarkan tujuan yang ada dimana kualitas hubungan merupakan hal yang sangat 

penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan guna mempertahankan tingkat loyalitas 
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pelanggan, maka penelitian ini akan dilakukan pada Celebrity Fitness yang berlokasi di 

Plaza Indonesia. 

 Hal tersebut dipilih dikarenakan lokasi tersebut memiliki potensi pasar yang sangat 

besar, alasan lainnya adalah fasilitas yang disediakan di Celebrity Fitness Plaza Indonesia 

sangat lengkap sehingga hal tersebut menjadi dasar pertimbangan peneliti yang mana 

dapat mempengaruhi kualitas hubungan antara member dengan perusahaan yang dapat 

mendorong tingkat loyalitas pelanggan Celebrity Fitness itu sendiri. 

 Namun agar hasil penelitian akurat dan tepat maka peneliti memiliki kriteria 

responden sebagai berikut dimana responden di dalam penelitian ini adalah konsumen 

yang telah bergabung menjadi member celebrity fitness selama 1 tahun, hal ini 

dikarenakan adanya ketetapan yang ditetapkan oleh pihak Celebrity Fitness dimana 

minimal keanggotaan adalah 1 tahun. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana meningkatkan loyalitas pelanggan dengan variabel kualitas hubungan itu 

sendiri. Dari perumusan masalah tersebut dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Apakah trust memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen? 

2. Apakah commitment memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen? 

3. Apakah satisfaction memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen? 

4. Apakah relationship quality memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh trust terhadap loyalitas konsumen 

2. Mengetahui pengaruh commitment terhadap kualitas hubungan 

3. Mengetahui pengaruh satisfaction terhadap loyalitas konsumen 

4. Mengetahui  pengaruh relationship quality terhadap loyalitas konsumen 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Akademisi bidang manajemen pemasaran untuk mengetahui secara lebih baik 

pengaruh relationship quality terhadap loyalitas pelanggan 

2. Memberikan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan kepada peneliti 

berikutnya khususnya di bidang manajemen pemasaran 

3. Bagi peneliti berikutnya untuk mengembangkan kerangka pemikiran yang telah 

dibuat dengan menambah dimensi lainnya dari relationship quality. 

1.5.2 Manfaat Praktis  

1. Memberikan sumbangan kepada pihak manajemen Celebrity Fitness atas perilaku 

member terhadap pelayanan itu sendiri 

2. Agar dapat membantu pihak manajemen Celebrity Fitness dalam mengambil 

keputusan 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini akan disajikan lima bab yang akan disusun secara sistematik, 

dimana masing-masing bab akan saling terkait dan berhubungan. Adapun sistematika 

penulisannya sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Dalam bab ini akan berisi latar belakang gagasan penelitian yang diikuti dengan 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. Latar belakang diharapkan dapat memberi gambaran alasan akademis 

mengenai pilihan tema dan fokus penelitian mengenai loyalitas pelanggan. 

Bab II : Landasan Teori 

Dalam bab ini akan membahas mengenai pemasaran jasa dan lebih detail akan membahas 

teori-teori yang berkaitan dengan kualitas hubungan serta faktor apa saja yang 

mempengaruhi nya. 

Bab III : Metodologi Penilitian 

Secara ringkas dapat disampaikan bahwa, penelitian ini akan menggunakan metode riset 

pengamatan langsung disertai penggalian data primer melalui daftar pertanyaan 

terstruktur (questionnaire). Data primer diperoleh dari para pelanggan Celebrity Fitness, 

dengan beberapa kriteria tertentu, yang kemudian akan dioleh dengan menggunakan 

metode statistik regresi. 

Bab IV : Analisis dan Pembahasan 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai fitness center yang akan diteliti yaitu Celebrity 

Fitness, terkait dengan gambaran umum serta keunggulan apa saja yang dimiliki jika 

dibandingkan dengan pesaing  

Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini adalah bab penutup dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan 

rangkuman yang didapat dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya. Dari kesimpulan 

tersebut penulis akan membuat saran manajerial yang akan berguna nantinya bagi 

perusahaan tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis 

dimana kesuksesan finansial sering bergantung pada kemampuan pemasaran dimana 

fungsi bisnis lainnya, akuntansi serta finansial sekalipun tidak akan ada artinya tanpa 

adanya permintaan atas suatu produk dan jasa. Definisi pemasaran itu sendiri menurut 

Kotler dan Keller (2009) adalah upaya dalam memenuhi kebutuhan dengan cara yang 

menguntungkan dalam hal ini Kotler menjadikan Ebay sebagai contoh dari definisi 

pemasaran dimana ketika Ebay menyadari bahwa orang tidak mampu menemukan 

beberapa barang yang paling mereka inginkan sehingga perusahaan tersebut menciptakan 

lelang online. 

Adapun definisi menurut America Marketing Association (AMA) dalam Kotler dan 

Keller, (2009) mengatakan pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian 

proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada 

pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan 

organisasi dan yang memiliki kepentingan. 

Sedangkan menurut Abdullah dan Tantri (2012) mengatakan bahwa pemasaran adalah 

suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu 

yang bernilai satu sama lain, pengertian tersebut berdasarkan pada konsep inti dari 

pemasaran yang terdiri dari; kebutuhan, keinginan dan permintaan, produk nilai, biaya 

dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan pasar dan pemasaran serta pemasar. 
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Dalam konteks yang lebih luas, pemasaran adalah upaya untuk mengantar perusahaan 

dalam mencapai tujuan melalui pemenuhan kebutuhan manusia. Untuk melakukan 

pemasaran maka manajer pemasaran sebagai salah satu fungsi perusahaan harus 

mengenali dengan baik kebutuhan manusia dengan memberikan kepuasan bagi 

konsumen. 

Dimana berhasilnya pemasaran juga bergantung pada kepuasan pelanggan, akan tetapi 

pelanggan yang puas tersebut juga bergantung pada kualitas dari produk dan jasa yang di 

berikan. Sehingga Kotler dan Keller (2009) mendefinisikan kualitas sebagai totalitas fitur 

dan karakteristik dari produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Dari definisi yang dijabarkan oleh 

Kotler dan Keller (2009) jelas pengertian tersebut berfokus pada pelanggan sehingga 

dapat kita tarik kesimpulan bahwa kepuasan akan dicapai ketika seorang penjual dapat 

memberikan produk atau jasa melebihi ekspektasi pelanggan. 

Jika suatu perusahaan ingin mempertahankan hubungan jangka panjang dengan 

pelanggan maka ia harus mempertahankan kualitas dari produk dan jasa nya seperti yang 

dikatakan oleh Kotler dan Keller (2009) bahwa pengaruh kualitas produk dan jasa dengan 

kepuasan pelanggan dan profitabilitas adalah tiga hal yang saling terkait erat, dimana 

semakin tinggi kualitas yang diberikan semakin tinggi pula kepuasan pelanggan yang 

dihasilkan. 

Untuk memepertahankan kepuasan pelanggan organisasi jasa harus melakukan 4 hal 

yaitu mengidentifikasi setiap pelanggannya, memahami tingkat harapan pelanggan atas 

kualitas pelayanan, memahami strategi kualitas pelayanan pelanggan dan memahami 

siklus pengukuran serta umpan balik dari kepuasan pelanggan (Tjiptono, 2004). 
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2.1.1 Pemasaran Jasa 

Kata jasa (service) dapat di artikan sebagai pelayan pribadi (personal service) dan jasa 

juga termasuk sebagai produk (Lupiyoadi, 2006). Penjelasan jasa menurut Kotler (2000) 

menyatakan bahwa “service is  a service is any act or performance that one perty can 

offer to another that is essentially intangible and does not result the ownership of 

anything. Its production may or may not be tied to a physical product”.  

Definisi tersebut menjelaskan bahwa jasa  adalah setiap tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud 

dan tidak mengakibatkan kepemilikkan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak 

dikaitkan dengan produk fisik. Adapun definisi jasa menurut Rangkuti (2002) jasa 

merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan kasat mata dari suatu pihak kepada 

pihak lain. Pada umumnya jasa di produksi dan dikonsumsi secara bersamaan, dimana 

interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut. 

Sedangkan definisi jasa menurut Groonros (2000) adalah proses yang terdiri dari 

serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi 

interaksi antara pengguna jasa dengan pemberi jasa dan atau sumber daya fisik atau 

barang dan atau sistem penyedia jasa yang disediakan sebagai solusi atas masalah 

pelanggan. Adapun definisi jasa menurut Tjiptono (2008) adalah setiap tindakan atau 

perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya 

bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikkan sesuatu. 

Penjelasan lainnya mengenai pemasaran jasa juga dikemukakan oleh Griffin (2002) ia 

mengatakan bahwa pemasaran jasa tidak hanya membutuhkan pemasaran eksternal 

namun juga membutuhkan pemasaran internal dan interaktif, dimana pemasaran eksternal 
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menggambarkan pekerjaan biasanya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyiapkan, 

menetapkan harga, mendistribusikan dan mempromosikan jasa kepada pelanggan. 

Sedangkan pemasaran internal menggambarkan pekerjaan yang dilakukan perusahaan 

untuk melatih dan memotivasi karyawannya agar melayani pelanggannya secara baik, 

dan pemasaran interaktif mengenai kehlian karyawan dalam melayani pelanggannya. 

Engel (2004) mengkategorikan jasa menjadi dua yaitu: 

1. Visible service yaitu jasa yang dilihat langsung oleh pelanggan yakni jasa yang  

 dapat disediakan oleh personil yang langsung bertatap muka dengan pelanggan, 

misalnya; restoran, jasa dokter, perawat memberikan layanan kepada pasien dan 

lain-lain 

2. Invisible service yaitu jasa yang tidak dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh  

 pelanggan namun menunjang sistem, misalnya karyawan bagian akuntansi, 

petugas gizi rumah sakit, koki restoran, dan lain-lain. 

Jadi pada dasarnya jasa adalah aktivitas ekonomi yang hasilnya bukan berbentuk produk 

fisik atau konstruksi yang umumnya dihasilkan dan digunakan secara bersamaan serta 

memberikan nilai tambah misalnya kemnyamanan, kesenangan atau kesehatan bagi 

konsumen (Zeithaml dan Britner, 2000). 

Menurut Kotler (2000) sukses atau tidak nya industri jasa tergantung sejauh mana 

perusahaan dapat mengelola ketiga aspek berikut: 

1. Janji perusahaan mengenai jasa yang akan disampaikan kepada pelanggan 

2. Kemampuan perusahaan untuk membuat karyawan mampu memenuhi janji 

 tersebut 

3. Kemampuan karyawan untuk menyampaikan janji tersebut kepada pelanggan. 
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Model kesatuan dari ketiga aspek tersbeut disebut segitiga jasa, dimana sisi segitiga 

mewakili setiap aspek. Kegagalan disatu sisi menyebabkan segitiga runtuh, artinya 

industri jasa tersebut gagal, sehingga pembahasan mengenai industri jasa harus meliputi 

perusahaan, karyawan serta pelanggan. 

                         Pelanggan 

External Marketing    Interractive Marketing 

Menetapkan janji mengenai             Menyampaikan produk/jasa sesuai 

produk/jasa yang akan       yang telah dijanjikan 

disampaikan 

                       Manajemen                    Karyawan 

                               Internal Marketing membuat agar 

                     produk/jasa yang disampaikan sesuai 

                     dengan yang dijanjikan 

           Gambar 2.1.1 Diagram segitiga pemasaran jasa 

                                Sumber: Kotler (2004)      

adapun status dan peran perusahaan, karyawan serta pelanggan adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan: 

 Status: Fasilitator terhadap karyawan agar mampu melayani pelanggan 

 Peran: -   Sebagai penyelidik keinginan pelanggan 

-  Sebagai pembuat spesifikasi jasa yang akan disampaikan 

-  Sebagai pemberdaya karyawan agar mampu menyampaikan jasa  

  kepada pelanggan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. 
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2. Karyawan 

 Status: Penyampai jasa 

 Peran: -  Sebagai jasa itu sendiri (contoh: dokter, customer service) 

- Sebagai personifikasi atau gambaran dari perusahaan 

- Sebagai pemasar jasa secara tidak langsung 

3. Pelanggan 

 Status: Penerima jasa 

 Peran: Sebagai penilai kualitas jasa 

2.1.2  Karakteristik Jasa 

Saat ini upaya untuk memberikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan 

ekspektasi pelanggan sangat diperhatikan oleh para pelaku usaha, sehingga hal tersebut 

mendorong penyedia jasa untuk sadar akan adanya hak dan kewajiban yang terkait di 

dalam bidang jasa tersebut. Oleh karena itu para pelaku jasa harus mengetahui dengan 

baik hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen dan terus berusaha untuk dapat 

menghasilkan sesuatu sebaik mungkin. 

Menurut Kotler dan Keller (2009) menyebutkan bahwa terdapat empat karakteristik 

jasa yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Tidak berwujud (intangibility) 

Jasa berbeda dengan produk fisik, jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, didengar  

atau dicium sebelum dibeli 

2. Tidak dapat dipisahkan (Inseparibility)  

Jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan, namun hal ini tidak berlaku bagi  

barang-barang fisik yang diproduksi, disimpan sebagai persedian, didistribusikan  

melalui banyak penjual baru kemudian dikonsumsi. 
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3. Bervariasi (Variability) 

Jasa sangat bergantung kepada siapa, serta kapan dan dimana diberikan sehingga 

membuat jasa menjadi sangat banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis jasa 

4. Tidak tahan lama (Perishability) 

Jasa merupakan komoditas yang tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang 

ataupun dijual kembali, dikarenakan sifat jasa yang mudah rusak (perishability)  

Hal serupa mengenai karakteristik utama jasa diungkapkan pula oleh Tjiptono (2008) 

yang dikenal dengan istilah paradigma IHIP: Intangibility, Heterogeneity, Inseparibility, 

dan Persihability. Adapun definisi dari IHIP itu sendiri adalah: 

1. Intangibility 

Layanan atau jasa berbeda secara signifikan dengan barang fisik, dimana barang 

merupakan suatu objek alat, material, atau benda yang dapat dilihat, disentuh, atau 

dirasakan dengan panca indera. Sedangkan layanan atau jasa merupakan tindakan, 

perbuatan, pengalaman, proses kinerja (performance), atau usaha yang sifatnya 

abstrak. Bila barang dapat dimiliki namun tidak begitu dengan jasa dimana jasa 

hanya dapat dikonsumsi tanpa dimiliki (Non-ownership). Walaupun sebagian besar 

layanan berkaitan dengan produk fisik misalnya; papan tulis, spidol atau kapur tulis, 

meja dan kursi, OHP, buku pelajaran dan lain-lain, namun esensi yang dibeli oleh 

pelanggan adalah kinerja yang diberikan oleh pihak tertentu kepada pihak lainnya. 

2. Heteroginity/ Variability/ Inconsistency 

Jasa bersifat heterogen karena merupakan non-standardized output artinya bentuk, 

kualitas, dan jenisnya yang beraneka ragam tergantung pada siapa, kapan dan 

dimana jasa tersebut dihasilkan. Pengalaman menyaksikan konser musik group band 

tertentu besar kemungkinan akan bervariasi pada kesempatan yang berbeda. Dosen 
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yang mengajar di kelas paralel tidak akan bisa menjamin kuliahnya akan sama persis 

dengan beberapa kelas paralel yang bersangkutan. Variabilitas pengalaman dan 

kualitas layanan seperti ini dikarenakan adanya tiga hal:  

 Kerjasama atau partisipasi pelanggan selama penyampaian layanan 

 Moral atau motivasi karyawan dalam melayani pelanggan  

 Beban kerja perusahaan 

3. Inseparibility  

Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual baru dikonsumsi, 

sedangkan layanan umumnya dijual terlebih dahulu baru kemudian diproduksi dan 

dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Sebagai contoh adalah praktik dokter 

gigi, sang dokter tidak akan mencabut gigi, mengobati gigi, atau menambal gigi 

pasien tanpa kehadirannya interaksi antara penyedia layanan dan pengguna layanan 

merupakan ciri khusus dalam pemasaran layanan, dimana keduanya mempengaruhi 

hasil (outcome) dari layanan yang bersangkutan 

4. Perishability  

Perishability memiliki arti bahwa layanan adalah komoditas yang tidak dapat 

bertahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu yang akan 

datang, dijual kembali ataupun dikembalikan. Sebagai contoh kursi penonton konser 

musik yang kosong, kamar hotel yang tidak dihuni, atau jam tertentu tanpa pasien di 

tempat praktik dokter akan berlalu begitu saja atau hilang tanpa bisa disimpan. 

2.1.3 Klasifikasi Jasa 

Perlu adanya pembedaan atau klasifikasi pada jasa dikarenakan banyaknya variasi 

yang ada pada jasa, pembedaan jasa lebih lanjut dibedakan berdasarkan segmen pasar 

dimana Tjiptono (2008) membagi layanan kedalam dua segmen yaitu: 
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1. Layanan bagi konsumen akhir dimana layanan ini ditujukan bagi mereka yang 

membeli untuk dikonsumsi sendiri dan/atau dikonsumsi bersama anggota keluarga 

lainnya, contohnya; salon kecantikan, warnet, wartel, pijat refleksi dan lain-lain. 

2. Layanan bagi konsumen organisasional dimana layanan ini ditujukan bagi 

konsumen bisnis ataupun niralaba, contohnya seperti; konsultan hukum dan biro 

periklanan. 

Dan menurut tingkat keberwujudannya Tjiptono (2008) membaginya menjadi tiga 

macam yaitu:  

1. Rented-Goods Service 

Dalam tipe ini konsumen akan menyewa dan menggunakan produk tertentu 

berdasarkan tarif dan jangka waktu yang telah disepakati. Konsumen hanya dapat 

menggunakan barang tersebut tanpa bisa memilikinya karena kepemilikannya tetap 

ditangan perusahaan yang menyewakannya, sebagai contoh; rental mobil, rental ps, 

rental vcd/dvd, villa, apartemen, busana pengantin dan lain-lain. 

2. Owned-Goods Service 

Pada tipe ini produk-produk yang dimiliki oleh konsumen akan direparasi, 

dikembangkan atau ditingkatkan untuk kinerjanya atau dirawat dan dipelihara oleh 

perusahaan jasa. Jenis layanan ini juga mencakup perubahan bentuk dari produk 

yang dimiliki oleh konsumen, contoh dari layanan ini adalah; jasa reparasi 

diantaranya sol sepatu, reparasi jam, telepon genggam, ipod, mobil, komputer,sepeda 

motor, kulkas, pencucian mobil, pencucian pakaian dan lain-lain. 

3. Non-Goods Service 

Karakteristik khusus pada jenis layanan ini adalah layanan personal yang bersifat 

intangible (tidak berbentuk produk fisik) yang ditawarkan kepada konsumen. Contoh 
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dari jasa ini adalah; sopir, dosen, dokter bedah, tutor, baby-sitter, pemandu wisata 

dan lain-lain. 

Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia layanan Tjiptono (2008) mendapatkan dua 

tipe layanan yaitu:  

1. Professional service yaitu layanan spesifik yang biasanya menuntut tingkat 

pendidikan formal tertentu dari para penyedia layanan seperti; dokter, psikolog, 

pengacara, notaris, dosen dan lain-lain 

2. Non-professional service yaitu layanan yang tidak membutuhkan kualifikasi 

akademik atau pendidikan formal khusus seperti; tukang parkir, satpam, tukang 

sampah, cleaning service dan lain-lain. 

2.2  Relationship Quality 

 Dari teori kualitas hubungan yang ada sering kali memasukkan kepuasan pelanggan 

sebagai konsep utama, menurut Hennig-Thurau (2002) kualitas hubungan sebagai 

multidimensi yang mencerminkan sifat keseluruhan hubungan antara perusahaan dan 

konsumen, meskipun tidak ada persetujuan mengenai konseptualisasi kualitas hubungan 

namun telah ada spekulasi yang berhubungan. 

Roberts et al. (2003) menemukan bahwa kualitas hubungan adalah membangun 

sesuatu yang berbeda secara signifikan dari kualitas pelayanan. Rosen dan Surprenant 

dalam Roberts et al (2003) menyimpulkan bahwa atribut dalam suatu hubungan tidak 

selalu sesuai dengan atribut layanan. Memang, kualitas layanan yang disediakan oleh 

suatu organisasi tidak mungkin dengan sendirinya akan memberikan  kepuasan dimana 

terdapat berbagai kendala, namun kualitas hubungan antaran konsumen dan perusahaan 

dapat melakukan hal tersebut. 
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Adapun menurut Lages (2005) kualitas hubungan (relationship quality) adalah 

mengukur kualitas hubungan antara organisasi dan pelanggannya, peneliti 

mengembangkan skala pengukuran dalam relationship quality dimana dalam 

penelitiannya kualitas hubungan diukur dengan keempat skala multi item diantaranya; 

 Jumlah berbagi informasi 

 Kualitas komunikasi 

 Orientasi jangka panjang 

 Kepuasan dengan hubungan 

Kualitas hubungan diindikasikan oleh lima hal yaitu; kepercayaan (trust), komitmen 

(commitment), kualitas komunikasi (communication quality), kesamaan budaya (cultural 

similarity), dan kesamaan (balanced interdependence) kelima faktor tersebut merupakan 

efek positif dari kualitas hubungan dan secara positif mengukur kualitas hubungan. 

Pengukuran kualitas hubungan dengan kelima faktor tersebut telah diuji untuk melihat 

pengaruhnya dan dalam penelitian yang dilakukan oleh De, Wulf et al (2001) yang 

mengukur korelasi antara communication, trust, dan commitment, terhadap kualitas 

hubungan memperoleh nilai korelasi yang positif dan signifikan. (Chakrabarty, 2007) 

Gummerson (1987) menganggap kualitas hubungan menjadi kualitas dalam 

berinteraksi antara pelanggan dan perusahaan serta dapat ditafsirkan dalam akumulasi 

nilai. (Moliner, 2007). 

Definisi lainnya menurut Ulaga and Eggert (2006) kualitas hubungan adalah 

kombinasi dari komitmen, kepuasan, dan kepercayaan. Di sisi lain, kualitas hubungan 

(kepercayaan, kebajikan, dan komitmen) adalah membangun sesuatu yang berbeda secara 

signifikan dari kualitas pelayanan (Ward and Dagger, 2007). 
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Ulaga and Eggert (2006) telah menyarankan bahwa nilai hubungan adalah suatu 

komponen yang merupakan hasil dari kualitas hubungan dan kualitas adalah salahsatu 

faktor utama dari pemasaran yang mempengaruhi keputusan pelanggan untuk 

mempertahankan, membangun,atau menarik diri dari hubungan tersebut. 

Konsep yang lebih umum dari relationship quality merupakan keseluruhan kesan 

dimana pelanggan merasa memiliki atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan saat 

jasa tersebut sedang mereka rasakan dan hal ini merupakan prasyarat penting untuk 

membangun hubungan jangka panjang yang sukses. (Ndubisi, 2007). 

Menurut Crosby (1990),Hennig-thurau dan Klee (1997), Hennig-Thurau (2002) dan 

Moliner (2007) kualitas hubungan (relationship quality) memiliki karakter yang dinamis 

yang mencerminkan hubungan antara pelanggan dan perusahaan dimana hal tersebut 

merupakan syarat untuk hubungan jangka panjang dan retensi pelanggan (customer 

retention). Konsep dari kualitas hubungan itu sendiri dapat dipahami sebagai dinamika 

pembentukan kualitas jangka panjang dalam membangun hubungan dengan pelanggan 

yang sedang berlangsung. (Gronroos, 2000). 

Kualitas hubungan jika dilihat dari pemikiran konsumen diperoleh melalui 

kemampuan seorang penjual dalam menurunkan ketidaktentuan yang dirasakan oleh 

pelanggan. Kualitas hubungan yang tinggi memiliki arti dimana pelanggan dapat 

mengandalkan integritas seorang penjual dan mempunyai keyakinan terhadap performa 

penjual dimasa yang akan datang karena performa penjual di waktu yang lalu dapat 

memberikan kepuasan secara konsisten. Hal tersebut memberikan gagasan yang sangat 

subyektif yang berarti bahwa persepsi kualitas pelanggan yang berkembang akan berubah 

sesuai dengan seberapa lama hubungan jangka panjang terhadap kualitas hubungan 

tersebut dapat dijaga. (Moliner et al, 2007) 
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2.2.1 Dimensi Kualitas Hubungan 

Diantara dimensi kualitas hubungan yang dibangun dalam studi pasar konsumen dan 

berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan secara konsisten menunjukkan konsep 

kepercayaan dan kepuasan (Bejou et al 1996; Crosby et al 1990; Lin dan Ding 2005; 

Wray et al 1994). Namun sebagian penulis juga menambahkan dimensi komitmen (De 

Wulf et al, 2001; Hennig-Thurau, 2002; Macintosh 2007,; Moliner et al 2007) dan hanya 

sedikit yang menambahkan beberapa dimensi lain diluar tiga hal tersebut. (Moliner et al, 

2007). 

Adapun menurut Roberts et al (2003) dalam membangun hubungan jangka panjang 

pada relationship quality bukan hanya komitmen,kepuasan dan kepercayaan saja yang 

menjadi tolak ukur dimana dalam mengukur kualitas hubungan terdapat dimensi 

kepuasan, kepercayaan namun ia menjelaskan bahwa kepercayaan terbagi menjadi dua 

bagian yaitu percaya pada kejujuran mitra (trust in partner’s honesty) dan percaya pada 

perbuatan baik mitra (trust in partner’s benevolence), selain itu ia juga menambahkan 

bahwa terdapat dua hal yang mempengaruhi kualitas hubungan dengan pelanggan yaitu 

afek atas komitmen (affective commitment) dan afek atas perselisihan (affective conflict).  

Meskipun indikator bervariasi namun hal tersebut tergantung kepada konteks secara 

spesifik setiap studi, peneliti biasanya membuat konsep kualitas hubungan sebagai 

tingkat tertinggi dalam membangun hubungan dengan pelanggan dimana hal tersebut 

terdiri dari komitmen, kepuasan dan kepercayaan. Misalnya Dorsch et al (1998) membuat 

konsep kualitas hubungan sebagai hal yang ditunjukkan dari kepercayaan, komitmen dan 

kepuasan yang merupakan bagian dari pembeli. Demikian pula dengan Crosby et al 

(1990) mengidentifikasikan kepuasan dan kepercayaan sebagai konstituen utama dari 

kualitas hubungan. (Ulaga and Eggert, 2006). 
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Sehingga sejalan dengan studi sebelumnya maka penelitian ini berfokus pada 

kepercayaan, komitmen dan kepuasan sebagai karakteristik utama dalam mengukur 

kualitas hubungan. 

2.3 Kepercayaan (Trust) 

Kepercayaan merupakan hal penting yang perlu dimiliki dalam menjalin suatu 

hubungan, dengan membangun kepercayaan sebagai variabel utama dapat mengubah 

hubungan bisnis antara perusahaan dan pelanggan menjadi lebih sukses (Morgan and 

Hunt, 1994). 

Definisi lainnya mengenai kepercayaan (trust) sebagai semua pengetahuan yang 

dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen terkait 

dengan objek, atribut serta manfaatnya (Mowen, 2002) dan menurut Tjiptono (2008) 

kepercayaan merupakan faktor yang paling krusial dalam setiap relasi atau hubungan. 

Menurut Garbarino and Jhonson (2002) pengertian kepercayaan dalam pemasaran jasa 

lebih menekankan kepada sikap individu yang mengacu pada keyakinan konsumen atas 

kualitas dan keandalan jasa yang telah diterimanya. 

Kepercayaan itu sendiri juga dapat dibangun dengan cara menepati janji kepada 

pelanggan, memberikan keamanan pada setiap transaksi yang dilakukan, memberikan 

pelayanan yang berkualitas, menunjukkan sikap peduli terhadap pelanggan dan 

memberikan rasa aman (Ndubisi, 2007). 

Konsumen yang mengembangkan kepercayaan terhadap perusahaan berdasarkan 

pengalaman baik mereka di masa lalu dengan penyedia jasa sehingga mempunyai alasan 

yang baik untuk tetap melanjtukan hubungan tersebut (Hennigh-Thurau, 2002) 

Selain itu menurut Morgan and Hunt (1994) komunikasi yang efektif juga diperlukan 

untuk menghasilkan kepercayaan pelanggan, dengan komunikasi yang efektif akan 
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membantu pelanggan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang 

pentingnya menciptakan kepercayaan pada perusahaan penyedia jasa karena dengan 

komunikasi yang sering dan bermutu tinggi akan menghasilkan kepercayaan antara 

pelanggan dan perusahaan lebih besar. 

2.4 Komitmen (Commitment) 

Selain kepercayaan, komitmen juga merupakan faktor yang penting di dalam 

hubungan pemasaran, komitmen dalam suatu hubungan akan terjadi ketika salahsatu 

pihak percaya bahwa hubungan yang berlanjut dengan pihak lainnya sangat penting 

untuk dipertahankan dalam mencapai kegiatan usaha yang maksimal (Morgan and Hunt, 

1994). 

Komitmen dikatakan sebagai satu kesatuan dengan loyalitas, dimana komitmen 

merupakan hasrat atau keinginan kuat untuk mepertahankan dan melanjutkan relasi yang 

dipandang penting dan bernilai jangka panjang. Komitmen biasanya tercermin pada 

perilaku kooperaftif dan tindakan aktif untuk mempertahankan relasi yang telah terbina. 

(Tjiptono, 2004). 

Sedangkan menurut Allen and Meyer (1991) komitmen adalah konstruk  psikologis 

yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasi lainnya 

dan memiliki implikasi atas keputusan individu. 

Dalam menjalin hubungan bisnis komitmen merupakan faktor yang sangat penting 

yang perlu dimiliki antara pelanggan dan perusahaan, dan tanpa sebuah komitmen 

hubungan yang telah terjalin tidak akan bertahan lama karena hubungan yang terjalin 

akan berkontribusi terhadap kepuasan pihak yang terlibat (Bojei and Alwie, 2010).  

Komitmen juga dapat ditujukan dengan terus menerus melakukan pembelajaran dalam 

menyediakan kebutuhan pelanggan yang berkualitas yang mana akan meningkatkan 
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kepuasan pelanggan dan pada akhirnya akan membawa perusahaan pada terciptanya 

hubungan yang erat dengan pelanggan (Ndubisi, 2007). 

Pada bidang jasa sebuah komitmen emosional sangat diperlukan yang didasarkan pada 

keakraban pelanggan dengan karyawan secara pribadi sangat mempengaruhi komitmen 

pelanggan yang akan berpengaruh terhadap perusahaan (Hennig-Thurau, Gwinner and 

Gremler, 2002). 

2.5 Kepuasan (satisfaction) 

Kepuasan merupakan faktor utama yang mempengaruhi loyalitas konsumen, menurut 

Kotler (2000) kepuasan dan ketidak puasan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi 

kesesuaian yang dirasakan antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual setelah 

memakainya. 

Kepuasan juga dapat di definisikan sebagai perasaan seseorang yang senang ataupun 

kecewa dari hasil membandingkan sebuah persepsi kinerja produk dan espektasi 

konsumen (Kotler and Keller, 2009). 

Selain itu juga terdapat paradigma mengenai kepuasan pelanggan yang menyatakan 

bahwa riset mengenai kepuasan banyak dipengaruhi dengan paradigma diskonfirmasi 

yang menyatakan bahwa perasaan pelanggan mengenai kepuasan adalah hasil proses 

perbandingan antara kinerja yang dirasakan dengan apa yang diharapkan, pelanggan akan 

merasa puas ketika mereka mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang mereka 

harapkan, jika kinerja yang diberikan melebihi harapan maka pelanggan akan sangat puas 

yang berarti diskonfirmasi positif namun jika pelayanan yang diberikan berada dibawah 

harapan pelanggan maka pelanggan tidak merasa puas dan diskonfirmasi negatif, namun 

sifat dari kepuasan masih dirasakan ambigu dimana di satu sisi kepuasan jelas muncul 

dari suatu proses kognitif dengan membandingkan kinerja yang dirasakan terhadap 
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harapan pelanggan. Namun disisi lainnya perasaan kepuasan pada dasarnya merupakan 

keadaan afektif (Ulaga and Eggert, 2006). 

Untuk itu kepuasan pelanggan lebih berfokus terhadap produk dan jasa yang diberikan 

oleh perusahaan kepada pelanggannya, namun yang paling penting adalah pelanggan 

tetap menggunakan jasa tersebut dikarenakan sebuah komitmen bukan keterpaksaan 

(Hennig-Thurau et al, 2002) 

2.6 Loyalitas pelanggan 

Loyalitas merupakan istilah tradisional yang digunakan untuk mengungkapkan 

kesetiaan, dalam lingkungan bisnis konsep ini digunakan untuk menggambarkan 

kesediaan pelanggan untuk berlangganan produk atau jasa suatu perusahaan. Lovelock 

dan Wright (2007) mendefinisikan loyalitas sebagai keputusan pelanggan untuk secara 

sukarela terus berlangganan dengan perusahaan tertentu dalam jangka waktu yang lama. 

Menurut Griffin (2002) loyalitas pelanggan cenderung lebih dekat kepada perilaku 

(behavior) bukan sikap (attitude), loyalitas pelanggan disebut juga dengan pembelian 

nonrandom yang diungkapkan dari waktu ke waktu oleh beberapa unit pengambilan 

keputusan, dengan begitu jika seorang konsumen telah membeli dua atau tiga kali produk 

yang sama maka ia otomatis dapat dikatakan sebagai pelanggan yang loyal. 

Menurut Kotler (2000) loyalitas adalah sebuah komitmen untuk membeli kembali 

produk atau jasa dimasa yang akan datang meskipun dipengaruhi oleh situasi dan 

keadaan pasar yang dapat menyebabkan perubahan perilaku. Sementara itu Kartajaya 

(2008) mendefinisikan loyalitas sebagai manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia 

untuk memiliki, men-support, mendapatkan rasa aman dan membangun keterikatan serta 

menciptakan hubungan emosional. 
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Sedangkan loyalitas menurut Chan (2003) menyatakan bahwa pelanggan yang loyal 

selain akan membeli lebih banyak dan lebih sering juga bertindak seperti penasehat bagi 

keluarga dan teman-temannya untuk menjadi pelanggan perusahaan tersebut. 

Loyalitas juga diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan atas suatu produk atau 

jasa dan seberapa besar kemungkinan pelanggan akan beralih ke merk lain atau penyedia 

produk lain. (Aaker, 1991). Loyalitas memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan 

dimana mempertahankan loyalitas maka meningkatkan kinerja keuangan dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga hal ini yang menjadi alasan 

utama bagi perusahaan untuk mempertahankannya. Imbalan dari loyalitas bersifat 

jangkan panjang dimana semakin lama loyalitas pelanggan maka semakin besar pula laba 

yang diperoleh perusahaan dari satu pelanggan tersebut. 

Kemudian Griffin (2002) dan Aaker (1991) juga mengemukakan keuntungan-

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan apabila memiliki pelanggan yang loyal 

terhadap barang dan jasanya antara lain: 

1. Mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik konsumen baru lebih 

mahal) 

2. Mengurangi biaya transaksi seperti biaya negosiasi kontrak pemesanan dan lain-

lain 

3. Memberikan waktu untuk merespon ancaman-ancaman pesaing. Jika salah satu 

kompetitor mengembangkan produk yang unggul, pelanggan yang loyal akan 

memberikan waktu pada perusahaan yang bersangkutan untuk memperbaiki 

produknya dengan cara menyesuaikan atau menetralkannya. 

Adapun faktor-faktor yang menentukan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan 

menurut Griffin (2002):  
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1. Keterikatan (attachment) yang tinggi terhadap produk dan jasa tertentu 

dibandingkan dengan produk dan jasa pesaing yang potensial. Keterikatan yang 

dirasakan oleh pelanggan terbentuk oleh dua dimensi yaitu; tingkat preferensi 

(seberapa besar keyakinan pelanggan terhadap produk dan jasa tertentu) dan tingkat 

diferensiasi produk yang dipersepsikan (seberapa signifikan pelanggan membedakan 

produk dan jasa tertentu dari alternatif-alternatif lain).  Bila kedua faktor ini 

diklarifikasi silang maka akan muncul empat kemungkinan keterikatan sebagaimana 

ditunjukkan berikut, dimana keterikatan akan tinggi apabila pelanggan mempunyai 

preferensi yang kuat atas produk dan jasa tertentu dan dapat secara jelas 

membedakannya dari produk-produk pesaing. 

Tabel 2.6 Keterikatan relatif 

Diferensiasi produk 

 

  

    Preferensi               

pembeli 

Sumber: Griffin (2002) 

2. Pembelian berulang: empat jenis loyalitas yang berbeda akan muncul bila 

keterikatan rendah dan tinggi diklasifikasi silang dengan pola pembelian berulang 

yang rendah dan tinggi yang terlihat pada tabel berikut. Loyalitas premium merupakan 

jenis loyalitas yang paling dapat ditingkatkan dan terjadi bila ada keterikatan yang 

tinggi dan tingkat pembelian berulang juga tinggi, ini merupakan jenis loyalitas yang 

paling disukai untuk semua pelanggan di perusahaan. Pada tingkat preferensi paling 

 Tidak Ya 

Kuat    Keterikatan rendah   Keterikatan tinggi 

Lemah    Keterikatan rendah   Keterikatan tinggi 
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tinggi tersebut orang bangga karena menemukan dan menggunakan produk tertentu 

serta senang membagi pengetahuan mereka dengan rekan dan keluarga. 

Tabel 2.6 Keterikatan relatif 

            Pembelian berulang 

 

   

 Keterikatan  

 relatif             

                             

 

   Sumber: Griffin, (2002) 

2.6.1 Karakteristik Loyalitas Pelanggan 

Pelanggan yang loyal merupakan asset yang penting bagi perusahaan hal ini dapat 

dilihat dari karakteristik yang dimilikinya seperti yang diungkapkan oleh Griffin (2002) 

pelanggan yang loyal memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Melakukan pembelian berulang secara teratur 

2. Membeli antarlini produk dan jasa 

3. Mereferensikan kepada orang lain 

4. Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. 

2.6.2 Tahapan Loyalitas 

Untuk menjadi pelanggan yang loyal seorang konsumen harus melewati beberapa 

tahapan terlebih dahulu, dimana proses ini berlangsung lama dengan penekanan dan 

perhatian yang berbeda-beda. Dengan memperhatikan tahapan-tahapan tersebut maka 

perusahaan memiliki peluang besar untuk membeli calon pembeli menjadi konsumen 

 Tidak Ya 

 Tinggi Loyalitas 

Premium 

Loyalitas 

Tersembunyi 

Rendah Loyalitas yang 

Lemah 

Tanpa 

Loyalitas 
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loyal perusahaan tersebut. Adapun tahapan loyalitas menurut Griffin (2002) adalah 

sebagai berikut: 

1. Suspect : Tahap ini Meliputi semua orang yang mungkin akan membeli barang 

atau jasa perusahaan. Pada hal ini konsumen akan membeli tetapi belum tentu 

mengetahui mengenai perusahaan dan barang atau jasa yang ditawarkan. 

2. Prospect : Orang-orang yang memiliki kebutuhan barang atau jasa tertentu dan 

mempunyai kemampuan untuk membelinya. Pada tahap ini konsumen belum 

melakukan pembelian, tetapi telah mengetahui keberadaan perusahaan dan barang 

atau jasa yang ditawarkan, karena seseorang telah merekomendasikan barang atau 

jasa tersebut padanya. 

3. Disqualified Prospect : Orang yang mengetahui barang atau jasa tertentu, tetapi 

tidak mempunyai kebutuhan akan barang atau jasa tersebut atau tidak mempunyai 

kemampuan untuk membeli barang atau jasa tersebut. 

4. First Time Customer :  Konsumen yang membeli untuk pertama kalinya. 

Pembelian ini masih menjadi konsumen pembelian biasa dari barang atau jasa 

pesaing. 

5. Repeat Customer : Konsumen yang telah melakukan pembelian suatu produk 

sebanyak dua kali atau lebih. Konsumen ini adalah yang melakukan pembelian atas 

produk yang sama sebanyak dua kali atau membeli dua macam produk yang berbeda 

dalam dus kesempatan yang berbeda pula. 

6. Client : Membeli semua barang atau jasa yang ditawarkan yang mereka butuhkan. 

Hubugan dengan konsumen ini sudah kuat dan berlangsung lam, yang membuat 

mereka tidak terpengaruh oleh tarikan produk atau pelanggan pesaing. 
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7. Advocatis : Layaknya klien, advocatis membeli seluruh barang atau jasa yang 

dibutuhkan atau ditawarkan, serta melakukan pembelian secara teratur. Sebagai 

tambahan, mereka mendorong orang luar untuk membeli barang atau jasa tersebut. 

8. Partners : Merupakan bentuk hubungan yang paling kuat antara pelanggan 

dengan perusahaan dan berlangsung secara terus-menerus karena kedua pihak 

melihatnya sebagai hubungan yang saling menguntungkan (win-win solution). 

 Untuk lebih jelas mengenai tingkatan loyalitas, maka dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 

 

 

                          Partners 

                          Advocatis 

                            Client 

                    Repeat Customer 

                                            First Time Customer 

                Disqualified prospect 

                                              Prospect 

                                             Suspect 

                           Gambar 2.6.2 Tingkatan Loyalitas 

                                   Sumber: Griffin, (2002) 

Sedangkan tingkat loyalitas pelanggan terhadap produk dan jasa menurut Kotler 

(2000) terbagi kedalam empat tingkatan dimana tingkatan tersebut sebagai berikut: 
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1. Sangat setia 

Konsumen yang membeli sesuatu merek sepanjang waktu. Karena itu dengan pola 

pembelian berikut; A, A, A, A, A dapat menunjukkan seorang konsumen dengan 

kesetiaan yang tidak terbagi kepada merek A. 

2. Kesetiaan yang terbagi 

Tingkatan ini merupakan tingkatan dimana konsumen yang setia pada dua atau tiga 

merek, dengan pola pembelian; A, A, B, B, A, B. Hal ini menujukkan bahwa 

kesetiaan konsumen terbagi terhadap perusahaan A dan B 

3. Kesetiaan yang berpindah 

Pada tingkat ini konsumen yang menyukai satu merek berpindah menyukai merek 

lain, sehingga pola pembeliannya sebagai berikut; A, A, A, B, B, B. Hal ini 

menunjukkan konsumen yang merasa produk dan jasa perusahaan A telah berkurang 

nilainya sehingga ia memutuskan untuk berpindah kepada merek B. 

4. Berganti-ganti 

Pada tingkatan ini merupakan bagian dimana konsumen tidak memperhatikan 

kesetiaan merek apapun, sehingga pola pembeliannya sebagai berikut: A, C, E, B, D, 

B. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen tidak setia dimana cenderung mencari 

yang murah atau yang bervariasi. 

2.6.3 Dimensi Loyalitas Pelanggan 

Meningkatkan jumlah pembeli yang loyal merupakan hal utama yang ingin dicapai 

oleh perusahaan, untuk itu diperlukan pengukuran terhadap loyalitas pelanggan dimensi 

dari loyalitas itu sendiri menurut Kotler dan Keller (2009) adalah sebagai berikut: 

1. Repeat Purchase: Kesetiaan pelanggan terhadap pembelian produk dan jasa 

perusahaan. 
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2. Retention: Ketahanan pelanggan terhadap pengaruh negatif mengenai perusahaan 

3. Refferals: Mereferensikan secara total esistensi perusahaan 

Adapun dimensi loyalitas pelanggan menurut Griffin (2002) adalah sebagai berikut: 

1. Loyalty makes reguler repeat purchases 

Menunjukkan bahwa pelanggan yang melakukan pembelian secara berulang-ulang 

dalam suatu periode tertentu adalah pelanggan yang loyal. 

2. Loyalty purchases across product and service line 

Pelanggan yang loyal tidak hanya membeli satu macam produk dan jasa saja 

melainkan juga produk dan jasa lain pada badan usaha yang sama 

3. Loyalty demonstrates an immunity to pull of the competition 

Pelanggan yang loyal akan sangat mengakui produk dan jasa perusahaan tersebut 

karena mereka percaya bahwa produk dan jasa tersebut adalah yang terbaik serta 

berbeda dari yang lain. 

4. Loyalty refer others 

Pelanggan yang loyal akan merekomendasikan suatu perusahaan kepada pelanggan 

lain, lingkungan dan keluarganya agar tidak membeli produk dan jasa di perusahaan 

lain. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Dalam menyusun penelitian ini mengacu pada beberapa peneliti yang melakukan  

penelitian terkait dengan kualitas hubungan dan yang berkaitan dengan kualitas 

hubungan, dimana diantaranya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu 

 

No Judul Peneliti Hasil Penelitian 

1 

 

 

 

 

 

 

The Commitment- 

Trust Theory of 

Relationship 

Marketing 

Robert M. Morgan 

and Shelby D. Hunt 

(1994) 

Konsep dasar dari suatu 

hubungan yaitu kepercayaan 

(trust) dan komitmen 

(commitment) memiliki 

pengaruh yang signifikan dan 

juga sebagai variabel 

penghubung yang penting 

2 Understanding 

Relationship 

Marketing 

Outcomes: An 

Integration of 

Relational Benefits 

and Relationship 

Quality 

Thorsten Hennig-

Thurau, Kevin P. 

Gwinner and 

Dwayne D. 

Gremler (2002) 

Terdapat tiga komponen yang 

mempengaruhi kualitas 

hubungan dan memiliki 

pengaruh signifikan 

diantaranya yaitu; hubungan 

pemasaran (relationship 

marketing), kepercayaan 

(trust) dan loyalty 

3 Measuring The 

Quality of 

Relationship in 

Consumer Service: 

An Empirical Study 

Keith Roberts, 

Sajeev Varki and 

Rod Broodie (2003) 

Kualitas hubungan 

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas dan juga 

kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas 
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Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu 

 

No Judul Peneliti Hasil Penelitian 

4 

 

 

 

 

 

 

Relationship Value and 

Relationship Quality 

Broadening The 

Nomological Network of 

Business to Business 

Relationships 

Wolfgang Ulaga 

and Andreas 

Eggert (2006) 

Nilai suatu hubungan 

(relationship value) 

berpengaruh positif terhadap 

kualitas hubungan (relationship 

quality) dan juga nilai  

hubungan (relationship value) 

memiliki pengaruh yang kuat 

terhadap kepuasan serta 

memiliki pengaruh yang 

signifikan 

 secara langsung terhadap 

kepercayaan (trust) 

5 The Antecedents of 

Relationship Quality in  

Malaysia and New 

Zealand 

Nelson Oly 

Ndubisi, Catheryn 

Khoo- Lattimore, 

Lin Yang and 

Celine Marie Capel 

(2007) 

Pengaruh empati, 

komunikasi, kepercayaan, 

penanganan konflik dan 

personalisasi terhadap 

kualitas hubungan di 

Malaysia lebih kuat jika 

dibandingkan di New 

Zealand 
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Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Judul Peneliti Hasil Penelitian 

6 

 

 

 

 

 

 

Loyalty, Perceived 

Value, and Relationship 

Quality in Healthcare 

Services 

Miguel A. 

Moliner (2007) 

Kejujuran dan perbuatan baik 

berpengaruh signifikan 

 terhadap kepercayaan dan 

 juga kepercayaan sebagai 

penghubung terhadap ukuran 

keseluruhan kepercayaan 

(overall measure of trust)  

 

7 Understanding Service 

Quality and Relationship 

Quality in is 

Outsourcing: Client 

Orientation& Promotion, 

Project Management 

Effectiveness, and The 

Task Technology 

Structure Fit 

Subrata 

Chakrabarty, 

Dwayne Whitten 

and Ken Green 

(2008) 

Kualitas hubungan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas jasa dan 

kepuasan konsumen selain 

itu kualitas jasajuga  

berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasankonsumen 
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Tabel 2.7 Penelitian Terdahulu 

 

 

 

 

No Judul Peneliti Hasil Penelitian 

8 

 

 

 

 

 

 

The Influence of 

Relationship 

Quality on Loyalty 

in Service Sector 

 

Jamil Bojei and 

Aryaty Alwie 

(2010) 

Kualitas hubungan berdasarkan 

credence service berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

konsumen.dan juga kualitas 

hubungan berdasarkan experince 

service berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen 

9 The Relationship 

Quality Effect on 

Customer loyalty 

 

Vilte 

Auruskeviciene, 

Laura Salciuviene 

and Vida Skudiene 

(2010) 

Komunikasi yang efektif, 

kepercayaan, komitmen, 

pelayanan khusus, kualitas teknis, 

kualitas fungsional berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

konsumen 

10 The Impact of  

Relationship 

Quality on 

Ching-Hsu Huang 

(2012) 

Kualitas hubungan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan 

konsumen dan juga kepuasan 

konsumen berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas serta kualitas 

hubungan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas konsumen 
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2.8 Rerangka Pemikiran 

Berdasarkan literatur dan penelitian terdahulu yang ada maka peneliti merumuskan 

sebuah rerangka pemikiran yang merupakan modifikasi dari beberapa penelitian 

terdahulu yang disesuaikan dengan objek dalam penelitian ini, sehingga rerangka 

pemikiran penelitian ini adalah: 

 

  

          H4 

                                                                     H1 

 H2 

 

 H3 

 

 

Gambar 2.8  Rerangka pemikiran 

 

2.9 Hipotesis 

Hipotesis menurut Kountur (2003) adalah dugaan sementara atau jawaban dari 

permasalahan di dalam penelitian yang mana diperlukan data untuk menguji kebenaran 

atas dugaan tersebut. Menurut Sugiyono (2009) hipotesis adalah jawaban sementara 

dari rumusan masalah penelitian. Sedangkan menurut Malhotra (2006) adalah 

pernyataan atau proposisi yang belum dibuktikan mengenai faktor atau fenomena yang 

menjadi minat penelitian. 

  

 

Trust 

 

Commitment 

 

   Satifaction 

Loyalty 
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2.9.1 Kepercayaan Terhadap Loyalitas 

Menurut Tjiptono (2004) kepercayaan merupakan fondasi terpenting dalam 

membangun suatu hubungan, sedangkan menurut Garbarino dan Jhonson (2002) definisi 

kepercayaan dalam pemasaran jasa lebih menekankan kepada sikap individu yang 

mengacu pada keyakinan pelanggan atas kualitas dan keandalan atas jasa yang 

diterimanya. 

Sedangkan menurut Morgan dan Hunt (1994) relationship quality yang terjadi antara 

perusahaan dan pelanggannya banyak ditentukan oleh kepercayaan dan komitmen, 

sehingga dari hal tersebut dapat diperkirakan bahwa kepercayaan memiliki hubungan 

yang positif terhadap loyalitas. Di dalam penelitiannya Morgan dan Hunt (1994) dan 

Groonroos (1997) juga mengatakan “ the focus on-going customer relationship is asset 

such as customer trust, commitment and loyalty”. Kemudian hal tersebut juga diperkuat 

oleh penelitian yang dilakukan Berry (1995) yaitu “the effect of trust on satisfaction and 

long term orientation (loyalty) is large than dirrect effect of any of its antecedents. This 

implies loyalty to the firm will be greater when consumer have perception of trust or 

confidence in the service provider. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut telah menunjukkan bahwa kepercayaan 

(trust) konsumen terhadap perusahaan memiliki pengaruh terhadap loyalitas dimana hal 

tersebut diwujudkannya dengan menggunakan kembali produk tersebut. Sehingga 

berdasarkan hal tersebut hipotesis yang terbentuk adalah: 

H1: Kepercayaan (trust) memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen 
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2.9.2 Komitmen Terhadap Loyalitas 

Morgan dan Hunt (1994) menyatakan “customer commitment is defined as all 

marketing activities directed toward establishing, developing, and maintaining, succesful 

relational exchange” dan dapat didefinisikan bahwa komitmen pelanggan sebagai 

keseluruhan aktivitas pemasaran yang secara langsung mempertahankan, 

mengembangkan dan memelihara pertukaran hubungan secara sukses. 

Sedangkan menurut Berry dan Parasuraman (1991) menyatakan “relationship are 

built on the foundation of mutual commitment” hal tersebut menegaskan bahwa sebuah 

hubungan dibangun atas dasar komitmen yang saling menguntungkan. 

Banyak peneliti yang mengidentifikasikan komitmen sebagai kunci untuk memperoleh 

hasil yang bernilai dari adanya suatu hubungan tersebut sehingga banyak peneliti yang 

mencoba untuk mengembangkan hal tersebut.  

Hal tersebut juga diperkuat oleh Too (2002) dimana ia mengungkapkan didalam 

penelitiannya bahwa memiliki hubungan dengan pelanggan yang didasari pada komitmen 

secara positif memiliki keterkaitan dengan loyalitas pelanggan, sehingga berdasarkan hal 

tersebut hipotesis yang terbentuk adalah: 

H2: Komitmen (commitment) memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen 

2.9.3 Kepuasan Terhadap Loyalitas 

Makna kepuasan sebenarnya bukan hanya perusahaan yang memperlakukan 

pembelinya sebagai konsumennya akan tetapi konsumen juga harus turut serta membantu 

perusahaan dengan memberikan petunjuk yang jelas apa yang mereka inginkan, karena 

kepuasan hanya akan menjadi lip-service apabila konsumen tidak dilibatkan dalam 

mengevaluasi performa perusahaan, selain itu kepuasan konsumen juga dianggap sebagai 

penggerak return on asset (ROA) dan market share. (Kartajaya,2007). 
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Menurut Kotler dan Keller (2009) mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah 

hasil yang dirasakan oleh pembeli yang mengalami kinerja sebuah perusahaan dalam 

bentuk barang ataupun jasa yang sesuai dengan harapannya. Konsumen akan merasa puas 

apabila harapan mereka terpenuhi dan akan merasa amat gembira apabila harapan mereka 

terlampaui, dan konsumen yang puas akan cenderung untuk tetap loyal lebih lama, 

membeli lebih banyak bahkan kurang peka terhadap perubahan harga serta melakukan 

pembicaraan yang menguntungkan bagi perusahaan. 

Selain itu menurut Barnes (2003) ia menegaskan bahwa untuk meningkatkan loyalitas 

maka perusahaan harus dapat meningkatkan kepuasan serta mempertahankan kepuasan 

tersebut dalam jangka panjang. 

Penelitian mengenai kepuasan terhadap loyalitas juga telah dilakukan oleh Hennigh-

Thurau (2002), Yen dan Gwinner (2003), Macintosh (2007) dan lainnya, dimana hasil 

penelitian tersebut mengemukakan bahwa kepuasan berpengaruh positif terhadap 

loyalitas pelanggan. Dan hasil keseluruhan riset tersebut menyatakan bahwa kepuasan 

berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Berdasarkan konsep tersebut maka hipotesis 

yang dapat terbentuk adalah: 

H3: Kepuasan (satisfaction) memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen. 

2.9.4 Relationship Quality Terhadap Loyalitas 

Relationship quality merupakan hasil nyata dan positif dari suatu hubungan yang 

mencerminkan kekuatan hubungan yang memenuhi kebutuhan dan harapan pihak yang 

terlibat (Smith, 1981), dan di dalam hubungan ini akan membentuk keseluruhan kesan 

bahwa pelanggan telah menyukai hubungan yang telah mereka miliki dengan 

perusahaan (Wong dan Sohal, 2002). 

PENGARUH RELATIONSHIP..., Emillia Permata lestari, Ma.-IBS, 2013



41 
 

Pada studi sebelumnya mengenai relationship quality beberapa peneliti 

menghubungkan studi mereka tersebut dengan loyalitas yang bertindak sebagai variabel 

dependen (Shamdasani dan Balakrishnan, 2000;. Hennig-Thurau, et al, 2002; roberts, 

Varki dan Brodie, 2003; liang dan Wang, 2004; Guenzi dan Pelloni, 2004; Lin dan 

Ding, 2005 ). 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa dengan 

relationship quality yang baik akan memberikan kontribusi terhadap loyalitas 

pelanggan, dimana loyalitas merupakan hasil akhir yang dicapai dari relationship 

quality antara pelanggan dan perusahaan (Bojei dan Alwie, 2010). Sehingga 

berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dibentuk adalah: 

H4: Terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama dari relationship quality 

meliputi; trust, commitment dan satisfaction terhadap loyalitas konsumen 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek penelitian 

Objek penelitian merupakan permasalahan yang akan diteliti, menurut Sugiyono 

(2009) pengertian objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Sedangkan menurut Umar (2005) objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau 

siapa yang menjadi objek penelitian, serta dimana dan kapan penelitian tersebut 

dilakukan bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika diperlukan. 

Objek dari penelitian ini adalah Celebrity Fitness Plaza Indonesia, sehingga yang 

menjadi subyek dalam penelitian ini adalah member Celebrity Fitness Plaza Indonesia 

dengan kriteria umum dalam penelitian ini adalah konsumen yang telah menjadi 

anggota member dan pernah menggunakan jasa Celebrity Fitness Plaza Indonesia. 

Alasan memilih objek dan subyek tersebut dikarenakan alasan properti yang tersedia di 

Celebrity Fitness Plaza Indonesia terbilang lengkap dimana lokasi tersebut juga menjadi 

lokasi pusat dari brand Celebrity Fitness itu sendiri sehingga proses pengumpulan data 

akan lebih mudah. 

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 

2013 dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah disebutkan diatas. 
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3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Desain dalam penelitian ini adalah cross-sectional yang mana merupakan rancangan 

deskriptif yang paling banyak digunakan dalam riset pemasaran, dimana dalam 

pengumpulan data hanya dilakukan satu kali selama periode yang ditentukan (Malhotra, 

2006). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif dan digunakan untuk mengukur 

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara 

random, dan data yang didapatkan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2009). 

Untuk jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasional yang mana menurut 

Sugiyono (2009) metode deskriptif korelasional merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Sedangkan menurut Arikunto (2003) penelitian korelasional bertujuan untuk 

mengemukakan ada atau tidaknya hubungan dua variabel atau lebih, apabila terdapat 

suatu hubungan seberapa eratnya serta berarti atai tidaknya hubungan tersebut.  

Penelitian korelasional juga dikatakan sebagai model multivariat yang mempelajari 

hubungan antara set variabel dependen dengan set variabel independen, ciri data dari 

penelitian korelasional adalah data yang bertipe matrik yaitu data interval dan rasio. 

(Santoso, 2010) 

Dengan mengacu pada hal tersebut diatas metode korelasional yang digunakan 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Relationship 

quality melalui Trust, Commitment, Satisfaction terhadap Customer Loyalty pada 

bidang jasa Celebrity Fitness 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka jenis data yang akan diteliti adalah data 

primer yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau 

karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian atau 

responden. Penelitian deskriptif ini juga menyediakan informasi yang akan membantu 

manajer untuk mengevaluasi dan menyeleksi rangkaian tindakan. (Sunyoto, 2012), 

sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 

3.3.1 Data Primer 

Data primer merupakan lawan dari data sekunder dimana artinya asli atau utama atau 

secara langsung dari sumbernya, sehingga data primer adalah data asli yang 

dikumpulkan oleh periset untuk menjawab masalah riset secara khusus, dalam riset 

pemasaran data primer diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga periset 

merupakan tangan pertama yang memperoleh data tersebut (Istijanto, 2005) dalam 

Sunyoto (2012). Dan jenis data ini merupakan primer dengan melakukan penyebaran 

daftar pertanyaan yang terkait variabel Relationship quality dan Customer loyalty 

kepada member Celebrity Fitness Plaza Indonesia. 

3.3.2 Data Sekunder 

Setelah data primer atau data utama dilakukan, sebagai sarana pendukungnya adalah 

data yang bersifat sekunder atau yang kedua maksudnya adalah bahwa selain data 

utama, peneliti memandang perlu untuk menambah daya dukung atas penelitiannya 

dengan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Pengertian data sekunder itu 

sendiri adalah merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain bukan oleh 

peneliti sendiri, untuk tujuan yang lain, hal ini mengandung arti bahwa peneliti hanya 

memanfaatkan data yang sudah ada untuk risetnya (Sunyoto, 2012). Data sekunder 
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dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari manajemen Celebrity Fitness 

itu sendiri yang bertujuan untuk membantu peneliti mendapatkan sumber data yang 

tidak didapat pada member juga diambil dari bebrabgai literatur serta penelitian 

terdahulu yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Pengertian populasi menurut Sunyoto (2012) adalah jumlah dari keseluruhan objek 

atau kumpulan individu yang memilki kualitas karakteristik yang telah ditetapkan sertan 

hendak diduga. Sehingga dalam penelitian ini populasi nya adalah seluruh member 

Celebrity Fitness Plaza Indonesia yang masih aktif sampai dengan tahun 2013. 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti dan 

dianggap mampu mewakili keseluruhan populasi (Sunyoto, 2012), dan menurut 

Arikunto (2002) sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sehingga 

dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah member Celebrity Fitness Plaza 

Indonesia. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling dimana menurut Kuncoro (2009) menyatakan bahwa salahsatu jenis 

purposive sampling adalah judgmental sampling. Judgmental sampling memiliki arti 

dimana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik 

anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian. Adapun kriteria yang 

dimaksud adalah member yang terdaftar selama lebih dari 1 tahun dan pernah 

menggunakan jasa Celebrity Fitness Plaza Indonesia. 
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Dengan jumlah populasi yang tidak diketahui maka dalam pengambilan sampel 

penelitian ini mengacu kepada teori menurut Hair et al (2006) dimana ukuran responden 

yang ideal adalah tergantung pada jumlah indikator dikalikan dengan 5-10, adapun 

menurut Ferdinand (2000) bahwa ukuran sampel yang sesuai adalah berkisar antara 100 

hingga 200, bila ukuran sampel terlalu besar misalnya saja 500 maka metode menjadi 

“sangat sensitif”  sehingga akan sulit untuk mendapatkan ukuran-ukuran goodness of fit, 

dan pedoman dalam penentuan sampel yang diungkapkan oleh Ferdinand sama dengan 

apa yang diungkapkan oleh Hair, et al (2006) dimana dengan demikian responden untuk 

penelitian ini adalah: 

Jumlah indikator : 19 

Responden minimal : 19 x 5 = 95 

Dengan demikian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95 responden, 

namun peneliti akan mengumpulkan data sebanyak 110 responden untuk mengestimasi 

jika terdapat data yang tidak valid, dan data dikumpulkan dengan cara membagikan 

kuesioner kepada responden. 

3.5 Variabel Penelitian 

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

ataupun kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Dan di dalam penelitian ini 

menggunakan dua variabel yaitu: 

1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab atas 

perubahan atau timbulnya variabel dependen, variabel independen atau variabel 

bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen  (Sugiyono, 
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2009). Dan didalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Trust, 

Commitment, dan Satisfaction. 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang akan manjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel independen, (Sugiyono, 2009). Dan di dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel dependen adalah Customer loyalty. 

3.6  Operasional Variabel  

Dalam operasional variabel berikut ini diperlihatkan indikator yang  

digunakan untuk mengukur variabel penelitian baik variabel independen maupun 

variabel dependen. Sementara skala yang digunakan untuk mengukur instrumen 

tersebut adalah skala likert. Adapun operasionalisasi variabel tersebut ditampilkan  

dalam tabel 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGARUH RELATIONSHIP..., Emillia Permata lestari, Ma.-IBS, 2013



48 
 

Tabel Operasional Variabel 3.6 

 

No Variabel Definisi Indikator Skala  

1 Trust Kepercayaan pelanggan 

terhadap janji 

perusahaan (Ndubisi, 

2007) 

 T1 : Perusahaan 

sangat peduli dengan 

keamanan transaksi 

saya 

 T2: Janji perusahaan 

dapat dipercaya 

 T3: Perusahaan 

konsisten dalam 

memberikan 

pelayanan yang 

berkualitas 

T4: Karyawan 

perusahaan 

menunjukkan rasa 

hormat kepada 

pelanggan 

T5: Saya memiliki 

keyakinan dalam 

jasa bank 

(Ndubisi, 2007) 

Likert 1-5 

STS = Sangat 

Tidak Setuju 

TS = Tidak 

Setuju 

N = Netral 

S = Setuju 

SS = Sangat 

Setuju 
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Tabel Operasional Variabel 3.6 

 

 

 

 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

2 Commitment Perilaku konsumen untuk 

mempertahankan dan 

menjaga suatu hubungan 

yang saling 

menguntungkan yang 

menimbulkan loyalitas 

(Moorman Zalthman dan 

Despande Zulganef, 

1992) 

 C1: Saya merasa 

berkomitmen dengan 

perusahaan ini 

C2: Hubungan saya 

dengan perusahaan 

sangat penting 

C3: Jika tidak 

berhubungan lagi, 

akan menjadi 

kerugian signifikan 

bagi saya 

C4: Saya akan 

menutup mata untuk 

kesalahan kecil yang 

dibuat perusahaan 

(Hennig-Thurau, 

2004) 

Likert 1-5 

STS = Sangat 

Tidak Setuju 

TS = Tidak 

Setuju 

N = Netral 

S = Setuju 

SS = Sangat 

Setuju 
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Tabel Operasional Variabel 3.6 

 

 

 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

3 Satisfaction Kepuasan pelanggan 

lebih berfokus  

terhadap produk dan 

jasa yang diberikan 

oleh perusahaan kepada 

pelanggan namun yang 

terpenting adalah 

pelanggan 

menggunakan produk 

dan jasa tersebut tanpa 

keterpaksaan (Hennig-

Thurau et al, 2002) 

 

S1: Pilihan saya 

menggunakan jasa 

ini sangat bijak 

S2: Saya selalu 

gembira dengan jasa 

yang diberikan 

S3: Secara 

keseluruhan saya 

puas dengan 

perusahaan ini 

S4: Saya pikir saya 

telah membuat 

keputusan yang 

benar dengan 

memilih perusahaan 

ini 

 (Hennig-Thurau, et 

al 2002) 

Likert 1-5 

STS = Sangat 

Tidak Setuju 

TS = Tidak 

Setuju 

N = Netral 

S = Setuju 

SS = Sangat 

Setuju 
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Tabel Operasional Variabel 3.6 

 

 

 

 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

4 Loyalty Komitmen untuk 

membeli kembali produk 

atau jasa dimasa yang 

akan datang meskipun 

dipengaruhi situasi pasar 

yang menyebabkan 

perubahan perilaku 

(Kotler, 2000) 

L1: Kesediaan 

membagi informasi 

L2: Menyampaikan 

hal positif 

perusahaan kepada 

orang lain 

L3: Mereferensikan 

kepada orang lain 

L4: Melakukan 

pembelian berulang 

L5: Membeli 

layanan tambahan 

L6: Menguji layanan 

baru 

 (Roberts, Varki and 

Broodie, 2003) 

 

Likert 1-5 

STS = Sangat 

Tidak Setuju 

TS = Tidak 

Setuju 

N = Netral 

S = Setuju 

SS = Sangat 

Setuju 
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3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, pengumpulan data yang akan dilakukan perlu dilakukan 

secara hati-hati, sistematis dan juga cermat, sehingga data yang dikumpulkan relevan 

dengan masalah penelitian yang akan dicari jawabannya sebagai upaya untuk menguji 

kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan. 

Untuk itu teknik pengumpulan data yamg dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi adalah cara menghimpun data yang dilakukan dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 

dijadikan sasaran pengamatan (Sugiyono, 2009). Dan didalam penelitian ini 

dilakukan pengamatan secara langsung terhadap member Celebrity Fitness yang 

bertujuan untuk memperhatikan, mengamati dan menilai perilaku dari member 

Celebrity Fitness. 

2. Kuesioner 

Kuesioner menurut Malhotra (2006) adalah teknik terstruktur untuk memperoleh 

data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis ataupun verbal yang akan 

dijawab oleh responden. Adapun tujuan kuesioner adalah sebagai berikut: 

 Kuesioner harus mampu menterjemahkan informasi yang diperlukan ke dalam 

serangkaian pertanyaan spesifik yang dapat dijawab oleh responden 

 Kuesioner harus menguatkan, memotivasi, mendorong responden untuk 

terlibat dalam wawancara serta bekerjasama untuk menyelasaikan tanya jawab 

 Kuesioner harus meminimalkan kesalahan respon 
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Kuesioner didalam penelitian ini menggunakan skala likert, hal tersebut disesuaikan 

dengan apa yang diteliti. Dimana menurut Sarwono (2012) skala likert digunakan 

untuk mengukur sikap responden dalam memberikan tanggapan terhadap pertanyaan 

atau masalah yang diberikan kepada yang bersangkutan di dalam suatu riset tertentu 

dan di dalam skala likert pertanyaan yang diberikan berbentuk pernyataan. 

3. Studi kepustakaan 

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur ataupun studi 

kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji serta meneliti beberapa literatur dan 

text book. 

3.8 Metode Pengumpulan Data 

Sebelum kuesioner digunakan untuk pengumpulan data yang sebenarnya maka 

terlebih dahulu digunakan uji coba kepada responden yang memiliki karakteristik yang 

sama dengan karakteristik yang telah ditentukan. 

Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan (validitas) dan tingkat 

konsistensi (reliabilitas) pada variabel penelitian. 

3.8.1 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono (2009) valid adalah menunjukkan derajat ketepatan antara data 

yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh 

peneliti. 

Namun menurut Priyatno (2013) validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu 

item pertanyaan atau pernyataan di dalam kuesioner dalam mengukur apa yang ingin 

diukur. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau hubungan skor terhadap 

total item pertanyaan serta perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara 

skor item dengan total skor item. 
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Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa validitas merupakan 

karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran yang dilakukan dalam hal 

ini adalah kuesioner. 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur pernyataan yang ada di dalam kuesioner. 

Validitas suatu data tercapai jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan apa yang 

hendak diungkapkan. Uji validitas ini dilakukan dengan mengkorelasikan pernyataan 

yang ada dengan jumlah skor masing-masing variabel, penelitian akan menjadi valid 

apabila terdapat kecocokan antara data yang terkumpul dengan objek penelitian 

(Sugiyono, 2009). 

Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan biasanya 

dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05 dimana angka 

tersebut memiliki arti bahwa suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan 

terhadap skor total atau jika melakukan penilaian langsung terhadap koefisien korelasi 

bisa digunakan batas minimal korelasi 0,30 (Priyatno, 2013) 

Sedangkan Arikunto (2003) menyatakan bahwa suatu alat evaluasi disebut valid 

apabila alat tersebut mampu mengevaluasi apa yang harus di evaluasi. Jadi validitas 

berfungsi untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan dapat mengevaluasi 

dengan tepat. Untuk menguji validitas pilihan ganda digunakan rumus korelasi Product 

Moment (r) sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
n∑xy −  ∑x (∑y)

√(n∑x2 −  ∑x 2 (n∑y2 −  ∑y 2)
 

Sumber: Arikunto (2003) 
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Keterangan:  

rxy : Koefisien korelasi (koefisian validitas) 

n : Jumlah subjek 

∑x : Jumlah skor setiap butir pertanyaan (jawaban yang benar) 

∑x
2
 : Jumlah kuadrat dari skor setiap pertanyaan 

∑ y : Jumlah skor total 

(∑ y)
2
 : Jumlah kuadrat skor total 

Adapun kriteria acuan untuk validitas yang menggunakan kriteria nilai sebagai 

berikut: 

Tabel 3.8.1 Kriteria nilai validitas 

Koefisien Korelasi Kriteria Validitas 

0,80 < rxy ≤ 1,00 Sangat Tinggi 

0,60 < rxy ≤ 0,80 Tinggi 

0,40 < rxy ≤ 0,60 Cukup 

0,20 < rxy ≤ 0,40 Rendah 

0,00 < rxy ≤ 0,20 Sangat Rendah 

Sumber: Arikunto, (2003) 

Hal serupa mengenai pengujian validitas menggunakan Bivariate Pearson (Product 

Moment) dimana menurut Priyatno (2013) uji validitas dengan teknik Bivariate Pearson 

yaitu dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor 

total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Dan untuk item-item yang berkorelasi 

signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan 

dukungan dalam mengungkap apa yang ingin diungkapkan. 
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Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 

adapun kriteria pengujian tersebut adalah sebagai berikut: 

 Jika r hitung ≥  r tabel (uji 2 sisi dengan signifikansi 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total yang berarti 

dinyatakan valid 

 Jika r hitung <  r tabel (uji 2 sisi dengan signifikansi 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total maka 

dinyatakan tidak valid. 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2009) Reliabilitas adalah derajat konsistensi data dalam interval 

waktu tertentu, dan berdasarkan definisi tersebut maka reliabilitas dapat diartikan 

sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian, dan konsistensi. 

Reliabilitas adalah tingkat ketepatan suatu instrumen terhadap sesuatu yang dapat 

dipercaya sehingga instrumen dapat diandalkan dalam pengambilan data. Instrumen 

yang reliabel adalah instrumen yang apabila digunakan untuk mengukur objek yang 

sama berulang-ulang namun hasilnya relatif hampir sama (Arikunto, 2003). 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut dilakukan berulang, teknik uji yang biasa digunakan yaitu Cronbach Alpha. 

Teknik tersebut sangat cocok digunakan pada skor yang berbentuk skala. Dan untuk 

pengambilan keputusan uji reliabilitas bisa menggunakan batasan 0,6 dimana menurut 

Sekaran (1992) reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik sedangkan 0,7 dapat 

diterima dan diatas 0,8 adalah baik. (Priyatno, 2013) 
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Untuk menghitung reliabilitas menurut Arikunto (2003) digunakan metode belah dua 

yang melewati beberapa langkah, pertama membuat tabel analisis butir soal dan dari 

analisis tersebut skor yang ada dikelompokkan menjadi dua berdasarkan ganjil dan 

genap. Kemudian dari nilai tersebut dihitung dengan menggunakan korelasi Product 

Moment memakai angka kasar (raw score) dari Karl Pearson berikut:  

𝑟1

2
 1/2

=
n ∑ x1x2 −   ∑ x1   ∑x2 

  n ∑ x1
2 − ∑𝑥1  2   ∑𝑥2

2 −  ∑𝑥2   2 
 

Sumber: Arikunto (2003) 

Keterangan: 

n : Banyaknya Subyek 

x1: Kelompok data pertama  

x2: Kelompok data kedua 

r1/21/2 : Koefisien reliabilitas sebagian 

Dan seperti validitas untuk koefisien reliabilitas yang menyatakan derajat keandalan 

dinyatakan dengan r11. Selanjutnya koefisien reliabilitas yang diperoleh dari hasil uji 

coba tersebut dapat diintepretasikan dengan menggunakan klasifikasi koefisien 

reliabilitas sebagai berikut: 
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Tabel 3.8.2 Kriteria Reliabilitas 

Koefisien Reliabilitas Reliability 

0,80 < r11 ≤ 1,00 Reliabilitas sangat tinggi 

0,60 < r11 ≤ 0,80 Reliabilitas tinggi 

0,40 < r11 ≤ 0,60 Reliabilitas cukup 

0,20 < r11 ≤ 0,40 Reliabilitas rendah 

0,00 < r11 ≤ 0,20 Reliabilitas sangat 

rendah 

Sumber: Arikunto (2003) 

3.8.3 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Priyatno (2013) untuk dapat melakukan analisis regresi berganda, maka 

perlu dilakukan pengujian terhadap asumsi analisis, yaitu normalitas, linieritas, 

multikolinieritas, dan heteroskedastisitas agar data yang terkumpul dapat bermakna dan 

bermanfaat, sehingga menghasilkan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data pada variabel 

berdistribusi normal atau tidak. Jika analisis menggunakan metode parametrik maka 

persyaratan normalitas haruslah terpenuhi yaitu data berdistribusi normal, data 

dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,5. 

Menurut Santoso (2010) normalitas data adalah suatu  pengujian yang digunakan 

untuk mengetahui apakah model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau 

keduanya mempunyai distribusi (sebaran) normal atau tidak. Model regresi yang 
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baik adalah model yang mempunyai distribusi (sebaran) normal atau mendekati 

normal. 

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang kontinyu. 

Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang berbentuk 

simetris. Penggunaan dari distribusi normal ini berhubungan erat dengan masalah 

penarikan sampel 

Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka 

salah satu alat uji normalitas data yang dapat digunakan adalah uji Kolmogorov-

Smirnov Goodness of Fit Test (Uji K-S). Adapun langkah-langkahnya sebagai 

berikut: 

Hipotesis Uji : 

Ho : data berdistribusi normal 

H1 : data tidak berdistribusi normal 

Nilai K-S hitung dalam pengujian statistik dengan uji K-S ini diberi simbol Dn yang 

dapat diperoleh dengan menggunakan rumus: 

Dn = Max | Fe-Fo| 

Keterangan:  

Dn = Deviasi absolut yang tertinggi 

Fe  = Frekuensi harapan 

Fo  = Frekuensi observasi (pengamatan) 

Kriteria pengujian : 

 Angka signifikansi > 0.05, maka data berdistribusi normal. 

 Angka signifikansi < 0.05, maka data tidak berdistribusi normal 

Dalam penelitian ini juga dilakukan pengujian normalitas data dengan menggunakan 

grafik plot normal (normal probability plot) dengan kriteria sebagai berikut: 
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a) Jika data menyebar mengikuti arah garis diagonal (garis peluang normal), maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Jika data menyebar jauh dari garis diagonal (garis peluang normal), maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal (garis peluang normal), maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2. Uji Autokorelasi 

Asumsi pokok lainnya dari model regresi linier yang baik adalah regresi bebas dari 

autokorelasi. Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antara serangkaian anggota 

observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang, seperti data runtun waktu (time 

series) atau data silang waktu (cross-section), (Gujarati, 1995 dalam Ghozali, 2011). 

Secara matematis asumsi ini dapat dituliskan sebagai berikut: E (ui uj = 0, i = j). 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu (error) dari variabel terikat dan variabel bebas 

yang akan di uji, dan untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi di dalam model 

regresi digunakan uji Durbin Watson dengan membandingkan nilai Durbin Watson 

statistik (DW hitung)  dengan nilai Durbin Watson tabel (Ghozali, 2011). Nilai DW 

statistik dapat dihitung sebagai berikut: 

a. Menghitung koefisien regresi dengan menggunakan metode regresi Ordinary 

Least Squares Method (OLS), kemudian menentukan nilai ei. 

b.  Merumuskan hipotesis, untuk mendeteksi terhadap adanya autokorelasi 

mempunyai uji hipotesis sebagai berikut: 

Ho: tidak terjadi autokorelasi antar galat (error) 

H1: terjadi autokorelasi antar galat (error) 

c. Menghitung nilai Durbin Watson (DW) dengan rumus berikut: 
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dimana : ei = galat/sisaan nilai pengamatan ke-i 

dw = nilai Durbin Watson  

d. Menentukan da,U  dan da,L  berdasarkan jumlah observasi (pengamtaan= N) dan 

jumlah variabel (k). Adapun kriteria uji Durbin Watson adalah: 

 DW < -2     = ada autokorelasi positif  

 -2<DW<+2 = Tidak ada autokorelasi   

 DW> +2     =  ada autokorelasi negatif  

3. Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas menurut Priyatno (2013) adalah keadaan dimana terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. 

Jika varian sama maka disebut homokedastisitas namun jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varian dari setiap error bersifat heterogen 

yang berarti melanggar asumsi klasik yang mensyaratkan bahwa varians dari error 

harus bersifat homogen. 

Menurut Santoso (2010) suatu asumsi pokok dari model regresi linier yang baik 

adalah jika gangguan (disturbance) yang muncul dalam regresi harus homogen atau 

terjadi homoskedastisitas dan tidak terjadi heterokedastisitas, dengan kata lain 

varians (ragam) dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dari vatiabel 

independen yang diuji adalah sama. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot 

antara nilai prediksi variabel dependen dengan residulnya. Artinya, deteksi adanya 
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heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatter plot, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah 

residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Jika ada pola 

tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Santoso, 2010). 

4. Uji Multikolinieritas 

Menurut Priyatno (2013) multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadinya 

hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel independen 

dalam model regresi (nilai korelasinya 1 atau mendekati 1). Terdapat beberapa 

metode pengujian yang digunakan diantaranya; 

 Dengan melihat nilai Value Inflation Factor (VIF) pada model regresi 

 Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r
2
) dengan nilai 

determinasi secara serentak (R
2
) 

 Melihat nilai Eigenvalue dan Condition Index 

Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam pengujian multikolinieritas 

menggunakan metode Value Inflation Factor (VIF), dimana VIF merupakan 

pengukuran adanya multikolinearitas antara variabel-variabel bebas yang 

dirumuskan dengan;  

 
 21

1ˆ

i
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R

bVIF


 , 
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 Keterangan: 

i =1,2,3,...,n 

R
2
 = koefisien determinasi (kuadrat dari koefisien korelasi) 

Tolerance = 1-R
2
 

apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas, sebaliknya apabilai nilai VIF < 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas (Santoso, 2010) 

3.8.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan atau 

pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas (X) dengan satu variabel terikat (Y) yang 

ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi.  

Analisis ini bertujuan untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai 

variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan dan juga untuk mengetahui arah 

hubungan. 

Perbedaan dengan regresi linier sederhana yaitu terletak pada jumlah variabel 

bebasnya, dimana regresi linier sederhana hanya menggunakan satu variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model regresi, sedangkan regresi linier berganda menggunakan dua 

atau lebih variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi (Priyatno, 2013). 

Dalam analisis ini dapat digunakan pendekatan statistik parametik untuk mengetahui 

pengaruh faktor Relationship Quality berupa trust (X1), Commitment (X2), Satisfaction 

(X3) terhadap loyalty dan dapat digunakan spesifikasi model regresi linear berganda 

(multiple linear regression) sebagai berikut: 

Y = a + b1X1+ b2X2 + b3X3 + e 
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Keterangan :  

a =   Konstanta (intercept) 

b1,...b3  =   Koefisien regresi dari setiap variabel bebas 

Y  =   Loyalty 

X1  =   Trust 

X2  =   Commitment 

X3  =   Satisfaction 

e  =   Kesalahan pengganggu (error/galat/residual) 

 Variabel e (error) dimasukkan dalam model regresi ini, karena    

dimungkinkan terjadi kesalahan dalam persamaan, kesalahan dalam 

pengukuran, ketidaksempurnaan spesifikasi bentuk matematis model 

(antar variabel) maupun kesalahan dalam regresi.  

Setelah semua asumsi data telah terpenuhi, kemudian dapat dilakukan pengujian 

dengan menggunakan regresi linier berganda. Adapun tahap-tahap pengujian dalam 

analisis regresi linier berganda tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Analisis Simultan (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel faktor Relationship Quality 

berupa trust (X1), Commitment (X2), Satisfaction (X3) secara simultan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap loyalty. 

Adapun langkah-langkah dalam uji F adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan hipotesis uji 

Ho : faktor Relationship Quality berupa trust (X1), Commitment (X2), Satisfaction 

(X3) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara serentak (simultan) 

terhadap loyalty. 
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H1 : faktor Relationship Quality berupa trust (X1), Commitment (X2), Satisfaction 

(X3) mempunyai pengaruh yang signifikan secara serentak (simultan) terhadap 

loyalty. 

b. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi yang diharapkan adalah dengan resiko kesalahan =5% atau 

confidence interval sebesar 95% dengan degree of freedom (k-1) dan (n-k), dimana 

n adalah jumlah pengamatan dan k adalah variabel bebas. 

c. Menghitung nilai Fhitung, dengan rumus uji F sebagai berikut: 

Rumus uji F adalah sebagai berikut (Hasan, 2002): 

F 
residual

regresi

MS

MS
  

Keterangan : 

MSregresi  = SSregresi / df regresi 

MSresidual   = SSresidual / df residual  
MS  = Mean Square, SS = Sum of Square 

Df  = degrees of freedom (derajat bebas) 

dalam hal ini berlaku ketentuan apabila F hitung > F tabel dengan nilai signifikansi < 

alpha 0,05 maka Ho ditolak atau dengan kata lain naik-turunnya variabel terikat 

dipengaruhi oleh variabel bebas, artinya variabel bebas mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara serentak (simultan) terhadap variabel terikat, sehingga model 

layak untuk digunakan, namun sebaliknya apabila F hitung < F tabel dengan nilai 

signifikansi > alpha 0,05 maka Ho diterima atau naik-turunnya variabel terikat 

tidak dipengaruhi oleh variabel bebas, artinya variabel bebas tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara serentak (simultan) terhadap variabel terikat 

sehingga model tidak layak untuk digunakan (Santoso, 2010) 
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Selain itu, untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas (X) dengan 

variabel terikat (Y) secara simultan, maka dapat digunakan koefisien korelasi berganda 

(R) dengan kisaran antara -1>R>1. Sedangkan untuk mengukur besarnya kontribusi 

variabel secara keseluruhan dalam pembentukan model, maka digunakan koefisien 

determinasi (R-Square), sekaligus sebagai pengukur baik atau tidaknya model 

persamaan regresi yang terbentuk. Apabila nilai r
2
 tinggi (mendekati 1) berarti model 

regresi semakin baik menjelaskan variabel terikat. Nilai dari koefisien determinasi ini 

berkisar antara 0>R
2
>1 (Santoso, 2010). 

2. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh variabel Relationship Quality (Trust, 

Commitment, dan Satisfaction) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Loyalitas. 

Adapun langkah-langkah dalam uji t adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan hipotesis uji 

Ho : variabel faktor Relationship Quality berupa trust (X1), Commitment (X2), 

Satisfaction (X3) tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap loyalty. 

H1 : variabel faktor Relationship Quality berupa trust (X1), Commitment (X2), 

Satisfaction (X3) mempunyai pengaruh secara parsial terhadap loyalty. 

b. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi yang diharapkan adalah pada taraf nyata = 5% atau 

confidence interval sebesar 95% dengan degree of freedom sebesar n-k, dimana n 

adalah jumlah pengamatan dan k adalah variabel bebas (bebas) termasuk intersep 

(konstanta). 
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c. Menghitung nilai t hitung, dengan rumus uji t sebagai berikut: 

                               t 
i

i

sb

b
 , dimana i=1,2,3. 

Keterangan: 

bi   : koefisien regresi dari tiap variabel bebas 

sbi : standar residual (error) dari tiap koefisien regresi  

Kriteria pengambilan keputusan diterima atau tidaknya suatu hipotesa nol (H0) 

adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Apabila t hitung   t tabel atau –t 

hitung > -t tabel atau nilai signifikansi t yang dihasilkan kurang dari 0,05 maka tolak 

Ho. Artinya variabel bebas yang diukur mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara parsial terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika t hitung < t tabel atau –t hitung< 

-t tabel atau nilai signifikasi t yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 maka terima Ho. 

Artinya variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial 

terhadap variabel terikat (Santoso, 2010). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Logo Perusahaan 
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4.1.2 Sejarah Perusahaan 

Celebrity Fitness
TM  

merupakan rantai pusat kebugaran terbesar di Indonesia dan 

Malaysia ini adalah perusahaan kebugaran, kesehatan, dan fitness yang paling cepat 

berkembang di Asia Tenggara termasuk Singapura dengan lebih dari 130.000 anggota 

dan 40 club. 

Celebrity Fitness didirikan pada tahun 2003 oleh para veteran 24 hours Fitness 

America yaitu; John Franklin, Mike Anderson, dan John J Sweeny dengan pegawai 

Indonesia pertama mereka; Hendra Nugraha. Celebrity Fitness mulai beroperasi pada 

bulan Februari 2004 dengan pembukaan club EX Jakarta yang inovatif. 

Nama „Celebrity‟ dipilih secara spesifik untuk menyampaikan kepada setiap anggota 

club adalah selebriti tersendiri dimana dapat memiliki pelatih pribadi sendiri seperti 

selebriti bintang film serta dapat berolahraga di lingkungan yang terinspirasi tempat 

berkumpulnya selebriti Hollywood yaitu Beverly Hills, dan pantai Miami. 

Pada tahun 2005 Celebrity Fitness mulai memasuki pasar Malaysia dengan 

membuka club pertamanya di 1 Utama Mall, Kuala Lumpur, kemudian pada tahun 2007 

mayoritas saham Celebrity Fitness diakuisisi oleh Navis Capital Partners dengan 

akuisisi lebih lanjut dari California Fitness Malaysia yang kemudian melakukan 

ekspansi ke India dan pada bulan Januari 2012 ke Singapura.Presiden Direktur dan 

CEO Group dari Celebrity Fitness adalah Martin Durby. 

Celebrity Fitness telah banyak menerima penghargaan dan pujian dengan 

memenangkan Top Brand yang prestisius sebagai merek fitness yang terbaik selama 

empat tahun berturut-turut sejak tahun 2009 hingga 2012, selain itu juga mendapat 

penghargaan dari majalah Men‟s Health sebagai pusat kebugaran terbaik secara umum. 
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Instruktur fitness yang ada di Celebrity Fitness adalah duta olahraga dari brand 

fashion olahraga ternama yaitu Adidas atau Puma, selain itu Celebrity Fitness juga 

menjadi sponsor utama dari kampanye dukung pahlawan lokal kita dan dengan bangga 

juga mendukung komunitas penderita kejang di Malaysia, kampanye kesadaran HIV 

Surabaya dan komunitas anak-anak penderita kanker. 

Pada tahun 2011 dan 2012 Celebrity Fitness memecahkan rekor Museum Rekor 

Indonesia (MURI) untuk jumlah orang yang mengendarai sepeda statis terbanyak dan 

jumlah orang terbanyak yang berkumpul untuk kelas yoga. 

4.1.3 Visi Misi Perusahaan 

Celebrity Fitness memiliki visi yang cukup menarik dengan menawarkan konsep 

gaya hidup unik, perpaduan pusat kebugaran dengan suasana hiburan dengan 

memastikan latihan berenergi tinggi, motivasional dan menghibur. Banyak anggota 

yang bergabung tidak hanya untuk berolahraga namun juga untuk menjalin pertemanan 

dengan mengikuti kelas-kelas yang telah disediakan, bersantai serta menenangkan diri 

di lounge club yang bersemangat. 

Celebrity Fitness pada umumnya berlokasi di dalam pusat perbelanjaan hal ini 

dimaksudkan untuk disesuaikan dengan tema dari Celebrity Fitness yaitu fit and fun 

sehingga setelah berolahraga anggota dapat dengan nyaman berbelanja, makan, 

berkumpul bersama teman, menjemput anak-anak mereka dari kelas pengayaan, atau 

pergi ke bioskop sekalipun. Hal ini dimaksudkan untuk membantu anggota Celebrity 

Fitness
 
untuk menggabungkan olahraga sehat dengan rutinitas harian mereka yang 

padat, yang pada akhirnya membuat mereka cenderung menjadi anggota lebih lama 

karena melihat manfaat kesehatan secara nyata dari keanggotaan mereka. 
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Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan sebuah misi adapun misi dari 

Celebrity Fitness diwujudkan dengan memimpin industri pusat kebugaran di Asia 

Tenggara yang menyingkap rangkaian program fitness eksklusif baru yang menarik 

diantaranya adalah bersepeda freestyle yang biasa disebut Celebrity Fitness Peloton
TM

, 

yoga lanjutan yang sungguh inovatif (Celebrity Fitness Floating Yoga
TM

),  juga 

ditambah serangkaian program aerobik dansa eksklusif yang diinspirasi selebriti 

dibawah nama DNA – Dance N’ Attitude
TM

. Pelatih pribadi Celebrity Fitness yang 

disebut CelebXCoaches adalah pelatih yang seringkali dinilai berkualifikasi paling 

tinggi di bisnis kebugaran, selain itu kami juga bernvestasi dalam teknologi dan 

peralatan fitness terbaru termasuk TRX, Vipr dan Kinesis yang banyak digunakan 

secara eksklusif untuk klien pelatihan pribadi kami. 

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Test 

Pre-test dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang ada di 

dalam penelitian layak digunakan dan dapat diterapkan pada penelitian lapangan 

selanjutnya. Untuk itu pada Pre-test dilakukan perhitungan validitas dan reliabilitas dari 

instrumen penelitian yang ada sehingga apabila pada kuesioner Pre-test didapatkan 

kalimat yang sulit dimengerti atau bermakna ganda sehingga menyebabkan nilai 

validitas dan reliabilitas menjadi rendah maka perlu dilakukan perbaikan terhadap 

indikator tersebut. Dan pada penelitian ini Pre-test dilakukan kepada 30 responden. 

4.2.1 Hasil Uji Validitas Pre-Test 

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan teknik Bivariate Pearson, dimana 

dalam uji ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan 

skor total dan memiliki syarat dimana hasil pengujian tersebut harus > 0,05 (Priyatno, 
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2013). Pengujian ini dilakukan untuk melihat validitas konstruk data variabel 

Relationship quality melalui Trust, Commitment,Satisfaction dan Loyalitas. 

                             Tabel 4.2.1 Pre-Test Trust 

Trust 

Item Korelasi 

(r) 

Kesimpulan 

Celfit sangat memperhatikan keamanan transaksi yang 

dilakukan dengan membernya. 
0.949 Valid 

Celfit telah menepati janjinya dengan membuat tubuh 

saya menjadi lebih fit. 
0.888 Valid 

Celfit selalu memberikan kelas-kelas yang bermanfaat 

bagi member. 0.959 Valid 

Karyawan Celfit selalu ramah kepada setiap member. 

0.948 Valid 

Celfit membuat saya yakin dengan menggunakan 

jasanya. 0.934 Valid 

Sumber: Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Berdasarkan hasil uji validitas tersebut dapat dibandingkan dengan nilai r tabel, 

dimana r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan jumlah data (n) adalah 30 maka 

didapat nilai r tabel sebesar 0,361 dan berdasarkan hasil output tersebut didapat bahwa 

dari semua instrumen yang ada nilainya lebih besar dari 0,361 sehingga semua 

instrumen yang ada dinyatakan valid dan dapat digunakan di dalam penelitian. 
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                  Tabel 4.2.1 Pre-Test Commitment 

Commitment 

Item Korelasi 

(r) 

Kesimpulan 

Saya memiliki ikatan yang kuat dengan Celfit 

0.925 Valid 

Berhubungan dengan Celfit membuat saya lebih sehat 

0.873 Valid 

Celfit banyak memberikan keuntungan bagi saya 

 

0.875 Valid 

Saya tidak mempermasalahkan jika kelas (program) 

yang ada tidak tepat waktu 

 

0.837 Valid 

Sumber: Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Berdasarkan hasil output tersebut didapat bahwa nilai dari instrumen variabel 

Commitment lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,361 sehingga semua instrumen yang 

ada dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian 

                    Tabel 4.2.1 Pre-Test Satisfaction 

Satisfaction 

Item Korelasi 

(r) 

Kesimpulan 

Celfit adalah pilihan yang tepat untuk saya. 

 0.901 Valid 

Celfit selalu memberikan saya pelayanan yang 

menyenangkan. 

 

0.938 Valid 

Celfit membuat saya puas dengan menjadi 

membernya. 0.871 Valid 
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Celfit membuat saya yakin dengan program yang 

diberikan. 

 

0.855 Valid 

Sumber: Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Berdasarkan hasil output tersebut didapat bahwa nilai signifikansi lebih dari nilai r 

tabel sehingga instrumen-instrumen yang ada dinyatakan valid dan dapat digunakan di 

dalam penelitian. 

                                            Tabel 4.2.1 Pre-Test Loyalty 

Loyalty 

Item Korelasi 

(r) 

Kesimpulan 

Saya tidak ragu untuk berbagi informasi terbaru 

mengenai Celfit kepada teman saya. 

 

0.900 Valid 

Saya selalu menyampaikan hal-hal positif mengenai 

Celfit. 

. 

 

0.928 Valid 

Saya akan merekomendasikan Celfit kepada keluarga 

dan teman-teman saya. 

 

 

0.947 Valid 

Saya akan selalu menggunakan jasa Celfit tanpa 

adanya keterpaksaan. 

 

0.884 Valid 
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Saya tidak ragu untuk menggunakan jasa lainnya yang 

ada di Celfit. 

 

0,915 Valid 

Saya selalu ingin mencoba setiap program baru yang 

diberikan oleh Celfit. 0,923 Valid 

Sumber: Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Berdasarkan hasil tersebut didapat bahwa instrumen yang ada lebih besar dari nilai r 

tabel sehingga instrumen yang ada dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam 

penelitian. 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test 

Pendekatan yang digunakan dalam uji instrumen reliabilitas menggunakan koefisien 

Cronbach Alpha, dan sebagai parameter pembanding menggunakan pendapat Sekaran 

(1992) dan Arikunto (2003) yang mengatakan bahwa untuk pengambilan keputusan uji 

reliabilitas dapat menggunakan batasan 0,6 atau lebih. Berikut adalah hasil uji 

reliabilitas dalam analisis pre-test: 

                        Tabel 4.2.2 Pre-Test Reliabilitas 

Variabel Total Item Koefisien Alpha Status 

Trust 5 0.963 Reliabel 

Commitment 4 0.900 Reliabel 

Satisfaction 4 0.913 Reliabel 

Loyalty 6 0.959 Reliabel 

Sumber : Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS 20, dapat diketahui bahwa 

Cronbach Alpha dari masing-masing variabel > 0,6 yang memiliki arti bahwa seluruh 

pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur reliabel dan dapat digunakan dalam 

penelitian. 
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4.3 Profil Responden 

Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan berbagai 

karakteristik data seperti berapa rata-ratanya, seberapa jauh data-data bervariasi dari 

rata-ratanya, berapa median data dan sebagainya (Santoso, 2010) 

Analisis ini digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi 

usia, tempat tinggal dan pekerjaan dari responden. Adapun jumlah responden yang 

dibutuhkan adalah 95 namun kuesioner yang disebar adalah 110, penyebaran kuesioner 

ini dilakukan selama dua minggu, berikut adalah gambaran secara umum deskripsi 

responden Celebrity Fitness: 

4.3.1 Usia Responden 

Sumber: Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

       Grafik 4.3.1 Diagram usia responden 

Dari pengolahan kuesioner dapat diketahui bahwa anggota klub Celebrity Fitness 

yang telah dipilih sebagai responden dengan total responden yang berjumlah 110 orang, 

presentase terbesar adalah pada usia 24 tahun – 27 tahun dengan presentase sebesar 
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27,4%, hal ini sesuai dengan target pasar yang telah ditetapkan oleh pihak marketing 

and promotion dari Celebrity Fitness yang mana sejak awal memiliki target pasar untuk 

kalangan usia 25 tahun keatas.  

Kemudian menempati urutan kedua yaitu responden berusia 20 tahun – 23 tahun 

sebesar 23,6% dan diikuti oleh responden yang berusia 28 tahun – 31 tahun sebesar 

14,5%, responden berusia 32 tahun – 35 tahun adalah 14,4% dan responden berusia 40 

tahun – 44 tahun dengan presentase 7,2% dan responden berusia 36 tahun – 39 tahun 

adalah 6,3%. Sedangkan responden yang berusia 45 tahun adalah 1,8% dan yang 

berusia 55 tahun adalah 0,9%.  

4.3.2 Pekerjaan Responden 

Sumber: Data Olahan SPSS Penulis (2013)  

                          Grafik 4.3.2 Diagram pekerjaan responden 

Dari pengolahan kuesioner yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 0,9% dari 

responden berprofesi sebagai dosen, 13,6% dari responden adalah ibu rumah tangga, 

39,1% dari responden berprofesi sebagai karyawan, 21,8% dari responden adalah 
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mahasiswa serta 3,6% adalah pelajar dan 20,9% adalah wiraswasta, sehingga 

berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden dalam 

penelitian ini memiliki profesi sebagai karyawan yang mana menurut bagian marketing 

and promotion bahwa banyak dari mereka yang menjadikan fitness center sebagai 

tempat relaksasi atau tempat penghilang stress dan lelah saat berada di kantor. 

4.3.3 Tempat Tinggal Responden 

 

Sumber: Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

                     Grafik 4.3.3 Diagram tempat tinggal responden 

Dari data tersebut maka diketahui bahwa sebesar 2,7% responden bertempat tinggal 

di daerah Bandung, 18,1% bertempat tinggal di daerah BSD, 15,4% bertempat tinggal 

di daerah Jakarta Barat, sebesar 15,5% responden bertempat tinggal di Jakarta Pusat, 

22,7% dari responden yang ada bertempat tinggal di Jakarta Selatan, 8,2% bertempat 

tinggal di Jakarta Timur, dan sebesar 17,3% dari responden bertempat tinggal di Jakarta 

Utara. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa mayoritas 

responden yang ada bertempat tinggal di Jakarta Selatan. 
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4.3.4 Masa Keanggotaan 

Sumber: Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

                     Grafik 4.3.4 Diagram masa keanggotaan responden 

Dari data tersebut maka diketahui bahwa responden yang turut serta dalam penelitian 

ini telah bergabung dengan Celebrity Fitness lebih dari satu tahun yang dapat kita lihat 

bahwa sebesar 5,5% responden telah bergabung selama 2 tahun, 46,4% responden telah 

bergabung selama 3 tahun, dan sebesar 39,1% dari responden telah bergabung selama 4 

tahun serta 9,1% telah bergabung selama 5 tahun, maka dapat kita ketahui bahwa 

mayoritas responden yang turut serta dalam penelitian ini adalah yang telah bergabung 

dengan Celebrity Fitness selama 3 tahun. 

 

4.4 Hasil Analisis Data 

Ketepatan pengujian hipotesis mengenai hubungan variabel-variabel penelitian 

sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Oleh 

karena itu, sebelum menguji hipotesis perlu dilakukan  pengujian terhadap validitas dan 

reliabilitas dari instrumen penelitian yang dipakai. Pengujian instrumen penelitian baik 

dari segi validitasnya maupun reliabilitasnya terhadap 110 responden diperoleh bahwa 

hasil instrumen penelitian yang dipergunakan adalah valid dimana nilai korelasinya 

mempunyai nilai signifikansi (p) yang lebih kecil dari alpha 0.05 (Sugiyono, 2009), dan 

suatu instrument (kuesioner) dikatakan andal (reliabel) bila memiliki koefisien 
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keandalan reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih (Arikunto, 2003). Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

 

4.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas ini dilakukan setelah peneliti menyebarkan kuesioner berdasarkan 

jawaban dari kuesioner yang ada kepada 110 responden member Celebrity Fitness 

sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Tabel 4.4.1 Hasil Uji Validitas 

Variabel Item 
Uji Validitas 

Kesimpulan 
Korelasi (r) Sign.(p) 

Trust 

T1 0.927 0.000 Valid 

T2 0.903 0.000 Valid 

T3 0.924 0.000 Valid 

T4 0.931 0.000 Valid 

T5 0.925 0.000 Valid 

Commitment 

C1 0.942 0.000 Valid 

C2 0.924 0.000 Valid 

C3 0.925 0.000 Valid 

C4 0.931 0.000 Valid 

Satisfaction 

S1 0.944 0.000 Valid 

S2 0.933 0.000 Valid 

S3 0.903 0.000 Valid 

S4 0.930 0.000 Valid 

Loyalty 

L1 0.923 0.000 Valid 

L2 0.910 0.000 Valid 

L3 0.950 0.000 Valid 

L4 0.887 0.000 Valid 

L5 0.914 0.000 Valid 

L6 0.909 0.000 Valid 
Sumber: Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel Trust, Commitment, 

Satisfaction dan Loyalty dimana masing-masing secara berturut-turut mempunyai 5, 4, 4 

dan 6 item instrumen yang telah dikembangkan oleh peneliti dan seluruh item 

instrumen tersebut memenuhi persyaratan uji validitas karena masing-masing variabel 

memiliki nilai signifikansi (p) lebih kecil dari alpha 0,05 dan dengan demikian seluruh 
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item instrumen dari seluruh variabel yang diamati dapat ikut serta dalam pengujian 

lebih lanjut. 

 

4.4.2 Uji Reliabilitas 

Setelah dilakukan uji validitas lalu data diolah kembali menggunaka SPSS 20, untuk 

menguji tingkan keandalan (relaibilty) dari instrumen yang ada, maka didapat data 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4.2  Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel 

Cronbach Alpha 

(based on 

standardized items) Keterangan 

Trust 0.955 Tingkat kehandalan sangat tinggi 

Commitment 0.948 Tingkat kehandalan sangat tinggi 

Satisfaction 0.947 Tingkat kehandalan sangat tinggi 

Loyalty 0.961 Tingkat kehandalan sangat tinggi 

 Sumber: Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa semua butir-butir item yang 

digunakan sebagai pengukur variabel yang diamati adalah Reliabel karena nilai 

Cronbach Alpha dari variabel yang diuji memiliki SIA (standardized Item Alpha) lebih 

besar dari nilai reliabilitas yang diperbolehkan yaitu 0,6 yang memiliki arti bahwa 

berapa kalipun pernyataan – pernyataan dalam kuesioner yang dikembangkan oleh 

peneliti disampaikan pada responden yang berbeda maka tanggapan dari responden 

tersebut tidak akan terlalu jauh berbeda. 

 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian 

terhadap asumsi data, yaitu 4 asumsi klasik berikut: 
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4.5.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah sampel penelitian mempunyai 

sebaran data yang normal, maka dalam penelitian ini digunakan pengujian 

Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap tiap-tiap variabel. Dalam 

penelitian ini juga dilakukan pengujian normalitas data dengan menggunakan grafik 

plot normal (Normal Probabilty Plot). Menurut Santoso (2010), untuk mengetahui 

kenormalan sebaran data dan homogenitas ragam data dapat dilakukan dengan menguji 

kenormalan data serta homogenitas ragam dari unstandardize residual (error) nya. 

                            Tabel 4.5.1 Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 110 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 3.34843966 

Most Extreme Differences Absolute .077 

Positive .077 

Negative -.059 

Kolmogorov-Smirnov Z .812 

Asymp. Sig. (2-tailed) .524 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
Sumber: Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Pada hasil output SPSS 20 yang terdapat pada tabel di atas, menunjukkan nilai 

signifikansi untuk unstandardize residual dari seluruh variabel independen dan 

dependen yang akan diuji sebesar 0.524 yang lebih besar dari alpha 0.05, sehingga Ho 

diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dan 

denpenden yang digunakan dalam pengujian mempunyai sebaran yang normal, 
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sehingga dapat dilakukan pengujian lebih lanjut karena asumsi kenormalan data dapat 

terpenuhi.  

Sumber: Data Olahan Penulis (2013) 

         Grafik 4.5.1 Uji Normalitas Data 

Pada hasil output SPSS 20 yang ditunjukkan pada gambar di atas, tampak dari 

gambar tersebut menunjukkan bahwa data bergerombol disekitar garis uji yang 

mengarah ke kanan atas, tidak ada gerombolan plot data yang terletak jauh dari garis uji 

normalitas. Dengan demikian data tersebut bisa dikatakan mempunyai sebaran yang 

normal atau dengan kata lain telah memenuhi asumsi normalitas sebaran data. 

 

4.5.2 Uji Autokorelasi 

Pendeteksian terhadap adanya Autokorelasi (terjadinya hubungan antara variabel-

variabel bebas itu sendiri atau berkorelasi sendiri), dengan hipotesis: 

Ho : p = 0, tidak terjadi autokorelasi antar galat (error) 

H1 : p > 0, terjadi autokorelasi antar galat (error) 
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Statistik Uji yang digunakan adalah Durbin Watson, dengan kriteria uji 

(Santoso,2010): 

 DW < -4     = ada autokorelasi positif  

 -4<DW<+4 = Tidak ada autokorelasi   

 DW> +4     =  ada autokorelasi negatif 

Tabel 4.5.2 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Durbin 

Watson 

1 2.023 
a. Predictors: (Constant), STS, STC, STT 

b. Dependent Variable: STL 

Sumber: Data Olahan Penulis (2013) 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai dw berada diantara +4 dan -4 atau yaitu -4< 

2.023<+4. Berarti dapat disimpulkan bahwa galat nilai-nilai pengamatan bersifat bebas 

(tidak ada autokorelasi). 

 

4.5.3 Uji Heterokedastisitas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot 

antara nilai prediksi variabel dependen dengan residulnya. Artinya, deteksi adanya 

heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik 

scatter plot, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah 

residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Jika ada pola tertentu, 

seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas 

(Santoso, 2010). 
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Hasil dari pengujian dengan menggunakan scatter plot antara nilai prediksi variabel 

dependen dengan residualnya. Plot sebaran data tersebut dapat  ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini 

 

Sumber: Data Olahan Penulis (2013) 

Grafik 4.5.3 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Oleh karena untuk seluruh variabel bebas di atas menunjukkan plot data yang 

menyebar acak dan tidak ada pola yang jelas atau tidak membentuk pola tertentu, serta 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini berarti 

bahwa varians (ragam) dari seluruh variabel bebas tidak berbeda secara nyata 

(signifikan). Dapat disimpulkan bahwa ragam (varians) untuk variabel bebas adalah 

homogen atau sama sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam data tersebut tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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4.5.4 Uji Multikolinearitas 

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari  Value Inflation Factor 

(VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya apabila VIF < 

10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Berikut adalah hasil olahan data pada penelitian 

ini: 

                         Tabel 4.5.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

   

Coefficients
a 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 STT .666 1.501 

STC .938 1.066 

STS .648 1.543 

a. Dependent Variable: STL 
 Sumber: Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk ke-3 variabel bebas tidak 

terjadi multikolineritas  dengan ditunjukkan  nilai VIF dari kedua variabel bebas yang lebih 

kecil dari 10. 

 

4.6 Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka hasil regresi dapat disusun 

dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi 

 

Sumber: Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

Untuk nilai koefisien determinasi (R square) menunjukkan sebesar 0.552, sedangkan 

koefisien determinasi yang telah terkoreksi dari faktor kesalahan atau bias dengan 

tujuan agar lebih mendekati ketepatan model dalam populasi digunakan Adjusted R 

Square=R
2
) yaitu sebesar 0.540, yang menyatakan besarnya pengaruh dari dimensi 

Relationship Quality terhadap Loyalitas konsumen. Artinya sebesar 54% keragaman 

dari Loyalitas konsumen dipengaruhi oleh adanya Relationship Quality yang terdiri atas 

trust (X1), Commitment (X2), Satisfaction (X3). Sedangkan sisanya 46% ditentukan oleh 

faktor lain di luar variabel yang diteliti. 

Sedangkan untuk uji hipotesis menggunakan multiple regresion yang mempunyai 

tujuan untuk mengetahui apakah Variabel trust (X1), Commitment (X2), Satisfaction 

(X3) berpengaruh terhadap Variabel Loyalitas konsumen.  

 

4.6.1 Uji Parsial (Uji t) 

Untuk menunjukkan apakah variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh 

yang signifikan  terhadap variabel terikat maka digunakan uji t (uji parsial). Untuk 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.024 2.255  .897 .372 

STT .417 .101 .330 4.144 .000 

STC .130 .116 .075 1.121 .265 

STS .748 .126 .479 5.931 .000 

a. Dependent Variable: STL 
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menunjukkan keberartian koefisien regresi terhadap model regresi yang terbentuk, 

maka dengan mengambil hipotesis sebagai berikut (Santoso, 2010): 

Ho : Koefisien regresi tidak signifikan (nyata) 

H1 : Koefisien regresi signifikan (nyata) 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas diperoleh hasil untuk koefisien pertama (konstanta), 

dengan mengambil taraf nyata (signifikansi) sebesar 5% (0.05), diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0.372 yang lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa 

keberadaan koefisien (konstanta) tidak berpengaruh nyata terhadap model regresi. 

Untuk variabel trust (X1), Commitment (X2), Satisfaction (X3) diperoleh nilai 

signifikansi masing-masing sebesar 0.000, 0.033 dan 0.000 yang berada di bawah 0.05, 

maka Ho ditolak dan menyimpulkan bahwa Trust (X1), Commitment (X2), dan 

Satisfaction (X3) berpengaruh secara nyata terhadap model regresi, hal tersebut berarti 

faktor Relationship quality yang terdiri atas trust (X1), Commitment (X2), Satisfaction 

(X3) memberikan pengaruh yang positif (koefisien bernilai positif) terhadap Loyalitas 

konsumen, yang mana memiliki arti bahwa semakin baik faktor Relationship quality 

berupa Trust (X1), Commitment (X2), dan Satisfaction (X3), akan dapat meningkatkan 

Loyalitas   konsumen secara bermakna. Demikian sebaliknya, semakin kurang baik 

faktor Relationship quality berupa Trust (X1), Commitment (X2), dan Satisfaction (X3), 

maka hal itu akan dapat menurunkan Loyalitas  konsumen tersebut.  

 

4.6.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji simultan atau  uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model (uji kelayakan model) mempunyai pengaruh signifikan 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat, (Santoso, 2010), dengan hipotesa 

sebagai berikut: 

Ho : Variabel trust (X1), Commitment (X2), Satisfaction (X3) dengan Variabel Loyalitas 

konsumen tidak mempunyai hubungan secara signifikan 
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H1 : Variabel trust (X1), Commitment (X2), Satisfaction (X3) dengan Variabel Loyalitas 

konsumen  mempunyai hubungan secara signifikan 

Adapun kriteria penolakan menurut Santoso (2010) : 

Tolak Ho jika :  F hitung > 2,1, nF  atau nilai Sig. < 0,05 

Terima Ho jika :  F hitung < 2,1, nF  atau nilai Sig. > 0,05 

Tabel 4.6.2 Uji Simultan (Uji F) 

Sumber: Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

 
Berdasarkan tabel tersebut di atas hipotesis yang dilakukan dengan  uji F yaitu 

pengujian secara serentak (simultan) menunjukkan nilai signifikansi 0.000 (p<0.05), 

yang jauh lebih kecil dari alpha 0.05, sehingga Ho ditolak. Hal ini menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan dari Relationship quality yang terdiri atas Trust (X1), 

Commitment (X2), dan Satisfaction (X3) terhadap Loyalitas konsumen (Y). Yang 

memiliki arti bahwa model regresi yang dihasilkan layak dipergunakan untuk 

melakukan prediksi di masa mendatang.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keragaman dari Loyalitas konsumen (Y) 

memang ditentukan oleh adanya Relationship quality yang terdiri atas Trust (X1), 

Commitment (X2), dan Satisfaction (X3). Selanjutnya dari model regresi yang diperoleh 

tersebut yaitu  

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1508.078 3 502.693 43.601 .000a 

Residual 1222.113 106 11.529   

Total 2730.191 109    

a. Predictors: (Constant), STS, STC, STT 

b. Dependent Variable: STL 
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Y = 2.024 + 0.417 X1 + 0.130 X2 + 0.748 X3, 

Mengacu pada tabel 4.6 dari hasil analisis Regresi dapat diimplikasikan sebagai 

berikut: 

a. bo = 2.024 

Nilai konstan ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada pengaruh dari variabel  Trust 

(X1), Commitment (X2), Satisfaction (X3) (X1, X2 dan X3 =0), maka Loyalitas  

konsumen diprediksikan akan mengalami penurunan secara konstan (karena nilai 

konstanta bernilai negatif). Hal tersebut berarti Loyalitas konsumen akan menurun 

tanpa adanya pengaruh dari Trust (X1), Commitment (X2), Satisfaction (X3),  (X1, X2 

dan X3 =0). 

b. b1 = 0.417 

Nilai parameter atau koefisien regresi b1 ini menunjukkan bahwa setiap faktor Trust 

(X1) meningkat lebih baik, maka hal ini secara signifikan dapat meningkatkan Loyalitas 

konsumen (karena koefisien X1 bernilai positif), atau dengan kata lain semakin baik 

faktor Trust (X1), maka Loyalitas konsumen  cenderung semakin meningkat.  

c. b2 = 0.130 

Nilai parameter atau koefisien regresi b2 ini menunjukkan bahwa setiap faktor 

Commitment (X2) meningkat lebih baik, maka hal ini secara signifikan dapat 

meningkatkan Loyalitas konsumen  (karena koefisien X2 bernilai positif), atau dengan 

kata lain semakin baik faktor Commitment (X2), maka Loyalitas   konsumen cenderung 

semakin meningkat. 

d. b3 =0.748 

Nilai parameter atau koefisien regresi b3  ini menunjukkan bahwa setiap faktor 

Satisfaction (X3) meningkat, maka hal ini secara signifikan dapat meningkatkan 
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Loyalitas konsumen (karena koefisien X3 bernilai positif), atau dengan kata lain 

semakin tinggi faktor Satisfaction (X3), maka Loyalitas konsumen cenderung semakin 

meningkat  

4.7 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diberikan masukan (input) bagi pihak Celebrity 

Fitness sebagai pengelola dari pusat kebugaran (fitness center) mengenai beberapa 

pendekatan atau strategi alternatif dalam meningkatkan loyalitas anggota klub. 

Strategi yang dapat dilakukan pihak Celebrity Fitness adalah dengan meningkatkan 

kepuasan anggota klub yang dapat dicapai melalui kualitas hubungan (Relationship 

quality) dan pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hubungan 

dengan anggota club adalag sebagai berikut: 

1. Celebrity Fitness merupakan brand ternama saat ini dalam industri pusat 

kebugaran hal ini dibuktikan dengan memimpin pusat kebugaran di Asia Tenggara 

yang menyingkap rangakaian program eksklusif dan menarik, tak heran jika hasil 

penelitian menunjukkan rata-rata responden cenderung setuju bahwa Celebrity 

Fitness telah menyediakan jasa yang terbaik sesuai dengan harapan anggota klub 

dari Celebrity Fitness dilihat dari korelasi validitas pada variabel Trust atas 

beberapa pernyataan yang diberikan. Penilaian yang diberikan oleh anggota klub 

tersebut harus dijadikan upaya minimal yang dilakukan oleh pihak Celebrity 

Fitness, dan upaya maksimal yang perlu dilakukan oleh pihak Celebrity Fitness 

dengan meningkatkan kepercayaan anggota klub dari Celebrity Fitness, hal ini di 

dasari atas hasil penelitian yang telah dilakukan dimana menyebutkan bahwa 

kepercayaan memiliki pengaruh atau hubungan yang nyata terhadap loyalitas yang 

artinya apabila terjadi penurunan tingkat kepercayaan anggota klub terhadap 
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Celebrity Fitness maka akan berdampak pada penurunan tingkat loyalitas 

konsumen Celebrity Fitness. Sehingga untuk mempertahankan hal tersebut pihak 

Celebrity Fitness perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan tingkat 

kepercayaan anggota klub diantaranya adalah dengan meningkatkan tingkat 

keamanan setiap transaksi, meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan 

misalnya dengan menambahkan variasi kelas yang bermanfaat tentunya bagi 

anggota klub, juga kinerja karyawan dari pihak Celebrity Fitness untuk tetap 

dipertahankan dan ditingkatkan. 

2. Menjalin hubungan dengan setiap konsumen merupakan hal terpenting yang 

perlu dilakukan di dalam setiap bisnis, begitu juga dengan Celebrity Fitness yang 

berusaha untuk menjalin hubungan sebaik mungkin dengan setiap anggota klub, 

selain kelengkapan dasar fisik yang telah diberikan oleh pihak Celebrity Fitness 

namun pendekatan secara emosional kepada setiap anggota klub sangat perlu 

dilakukan guna meningkatkan loyalitas konsumen dari Celebrity Fitness itu sendiri, 

hal ini dapat diwujudkan dengan bantuan seluruh karyawan Celebrity Fitness untuk 

selalu memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada setiap anggota klub serta 

memberikan manfaat yang tinggi kepada setiap anggota klub karena telah 

menggunakan jasa dari Celebrity Fitness sehingga anggota klub akan tetap pada 

komitmen awal mereka untuk tetap menggunakan jasa Celebrity Fitness. 

3. Hasil pada penelitian ini dapat dilihat bahwa rata-rata responden setuju dengan 

pernyataan bahwa Celebrity Fitness membuat saya puas menjadi membernya, 

meskipun skor mean berada pada urutan terakhir dari empat indikator yang 

ditanyakan, kemungkinan hal ini dikarenakan terdapat sebagian responden yang 

mungkin pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan saat berada di 
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Celebrity Fitness sehingga mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Untuk itu pihak 

Celebrity Fitness perlu meningkatkan kepuasan konsumen atas jasa Celebrity 

Fitness melalui peningkatan pelayanan terhadap setiap anggota klub mulai dari 

mutu dan kualitas produk seperti alat-alat fitness yang digunakan, ketepatan waktu 

saat kelas dan program berlangsung hingga sikap karyawan terhadap anggota klub. 

4. Semenjak tahun 2004 dimana Celebrity Fitness mulai beroperasi hingga 

sekarang menjalin hubungan dengan konsumen merupakan hal yang terpenting 

yang perlu dilakukan oleh pihak Celebrity Fitness, hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil penelitian ini dimana Relationship quality melalui trust, commitment dan 

satisfaction memiliki pengaruh atau hubungan yang signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan, dimana dalam hasil koefisien pada penelitian ini diketahui bahwa naik 

turunnya loyalitas member Celebrity Fitness dipengaruhi oleh trust, commitment 

dan satisfaction, berdasarkan hasil tersebut pihak Celebrity Fitness perlu upaya 

serius untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan dimana dengan 

meningkatkan ketiga faktor tersebut maka akan meningkatkan loyalitas lebih baik. 

Menjalin hubungan baik dengan pelanggan tersebut dapat dilakukan dengan cara 

melakukan personal sharing kepada setiap member dengan menanyakan pendapat 

mereka atas pelayanan yang telah diberikan serta mendengarkan keluhan mereka 

juga melakukan tindakan nyata dalam mengatasi keluhannya dan berfokus untuk 

meningkatkan kualitas yang ada serta mengelola kepercayaan konsumen jangan 

sampai menghilangkan rasa percaya yang telah diberikan. 

5. Berdasarkan pengamatan lebih dalam yang telah dilakukan pada penelitian ini 

diketahui bahwa variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Relationship 

quality; trust, commitment dan satisfaction memiliki pengaruh sebesar 54% 
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terhadap loyalitas konsumen dan sebesar 46% dipengaruhi oleh faktor lain dimana 

faktor lainnya tersebut diantaranya adalah keinginan untuk menambah relasi, 

gengsi, sebagai tempat refreshing, menjadikan tubuh lebih sehat dan sebagainya 

sehingga hal tersebut dapat diperhatikan lagi oleh pihak Celebrity Fitness agar 

nantinya dapat dipadu padankan sehingga meningkatkan kualitas yang diberikan 

kepada anggota klub. 
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Bab V 

Kesimpulan dan Saran 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan pada rerangka pemikiran yang ada terdapat empat hipotesis penelitian 

yang diajukan dan terdapat satu variabel dominan pengaruhnya, sehingga dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kepercayaan (trust) berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen 

anggota klub Celebrity Fitness 

2. Komitmen (commitment) berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas 

konsumen anggota klub Celebrity Fitness 

3. Kepuasan (satisfaction) berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas 

konsumen anggota klub Celebrity Fitness 

4. Terdapat pengaruh signifikan secara bersama-sama dari relationship quality; 

trust, commitment dan satisfaction terhadap loyalitas konsumen anggota klub 

Celebrity Fitness 

5.2  Saran 

Penelitian ini tentu saja jauh dari kata sempurna sehingga masih memerlukan 

penyempurnaan untuk penelitian di masa yang akan datang. Oleh karena itu berikut 

beberapa saran yang memungkinkan yang dapat diberikan untuk perusahaan dan 

peneliti selanjutnya antara lain: 

1. Pihak Celebrity Fitness harus lebih meningkatkan kualitas nya terutama kualitas 

hubungan dengan pelanggan melalui hubungan personal yang berkesinambungan 

sehingga diharapkan hasil yang terus meningkat, dimana seiring berjalannya 

waktu maka akan meningkatkan ekspektasi calon konsumen terhadap Celebrity 
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Fitness dimana hal tersebut diperlukan untuk mendorong loyalitas konsumen yang 

mana telah dibuktikan dalam penelitian ini bahwa loyalitas konsumen dapat 

dipengaruhi oleh kualitas hubungan (relationship quality); trust, commitment dan 

satisfaction. 

2. Meningkatkan efektifitas kinerja karyawan untuk meningkatkan komitmen 

anggota klub yg telah bergabung juga calon anggota, hal ini didukung dengan 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa commitment memiliki tingkat 

signifikansi yang paling tinggi 

3. Mengadakan penelitian serupa dengan mengganti objek penelitian dengan jasa 

lainnya atau produk, karena dengan adanya pembedaan objek maka akan 

menghasilkan pembahasan yang menarik, selain itu diharapkan juga untuk 

menambahkan dimensi dari relationship quality yang sesuai dengan objek yang 

dipergunakan, karena dengan adanya perbedaan objek tersebut maka perlu adanya 

penyesuaian variabel penelitian dengan karakteristik objek, selain itu juga perlu 

diperhatikan faktor lain yang juga memiliki pengaruh terhadap loyalitas sehingga 

dapat mengukur kualitas hubungan dari segala aspek yang nantinya diharapkan 

hasil penelitian yang mendalam dan bermanfaat. 
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