
PENGARUH RELATIONSHIP QUALITY TERHADAP CUSTOMER 

LOYALTY FITNESS CENTER “CELEBRITY FITNESS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Emillia Permata lestari 

200911022 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 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). 

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. 

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, dan 

dalam jangka panjang loyalitas menjadi tujuan pencapaian dalam strategi pasar (Kotler 

dan Keller, 2009). 

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. 

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”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LANDASAN TEORI 

2.1  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. 

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). 

2.2 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. 

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 

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. 

2.3 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). 

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). 

2.4 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). 

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) 

2.5 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. 

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. 

2.6 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 2.6 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 



 

2.7 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 2.7  Rerangka pemikiran 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

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). 

 

Trust 

 

Commitment 

 

   Satifaction 

Loyalty 



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. 

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 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 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. 

3.2.2 Sampel 

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. 

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, dan pedoman 



dalam penentuan sampel 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. 

3.6  Operasional Variabel  

Dalam operasional variabel skala yang digunakan untuk mengukur instrumen tersebut 

adalah skala likert. Adapun operasionalisasi variabel tersebut ditampilkan  

dalam tabel 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel Operasional Variabel 3.3 

 

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 

 



 

Tabel Operasional Variabel 3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 



Tabel Operasional Variabel 3.3 

 
 
 
 
 
 

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 

 



Tabel Operasional Variabel 3.3 

 

 
 
 
 
 

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 

 



ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Analisis Data 

4.1.1 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) 

 

 

 

 

 



4.4.2 Uji Reliabilitas 

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) 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas 

Tabel 4.5.1 Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 110 

Normal Parameters
a,,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) 

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) 

        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 

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 

 



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) 

4.6 Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka hasil regresi dapat disusun 

dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan SPSS Penulis (2013) 

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 



4.6.1 Uji Simultan (Uji F) 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1508.078 3 502.693 43.601 .000
a
 

Residual 1222.113 106 11.529   

Total 2730.191 109    

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

b. Dependent Variable: STL 
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