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ABSTRACT 

 

 With the increase in the property business in Indonesia must provide business 

opportunities for companies that are related in it , one of which is the increasing demand for 

elevators and escalators for office buildings , apartments , flats or residential homes that will be 

or are being built . In this case PT . Citas Otis Elevator Elevator as the biggest company in 

Indonesia which is engaged in the Elevator and Escalator . Products offered include Otis 

Elevator , Homelift , Escalator and Moving Walks. Based on that condition , writer trying to 

conduct an event reaserch study about the correlation between relationship marketing with 

customer loyalty Citas Otis Elevator in Jakarta, there is a theory that is concerned with 

relationship marketing, wich includes three things characteristic, namely trust, commitment, and 

communication (Biels on Arnett, 2005). 

 

 The study aims to: 1) Testing and examining the influence of trust on customer loyalty 

Citas Otis Elevator in Jakarta. 2) Testing and examining the influence of commitment on 

customer loyalty Citas Otis Elevator in Jakarta. 3)Testing and examining the influence of 

communication on customer loyalty Citas Otis Elevator in Jakarta. 4) Testing and Examining the 

influence of trust, commitment, and communication together on customer loyalty Citas Otis 

Elevator in Jakarta. Data analyzed using multiple regression. 

 

 The result of this study indicate that trust, commitment, and communication has a 

significant influence on customer loyalty Citas Otis Elevator in Jakarta. It is reasonable to 

conclude, on this evidence, that customer loyalty can be created, reinforced and retained by 

marketing plans aimed at building trust, demonstrating commitment to service, communicating 

with customer timely, reliable and proactive fashion. 

 

Keywords: trust, commitment, communication, customer loyalty, relationship marketing 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah. 

Perkembangan bisnis properti di Indonesia mengalami perkembangan yang 

signifikan. Terlihat dengan banyaknya pembangunan perumahan-perumahan baru 

termasuk apartemen, perkantoran, dan ruko-ruko dengan  harga yang bervariasi. Tidak 

mengherankan bila bisnis properti ini diminati sebagai bisnis yang menguntungkan. 

Salah satu penyebab megenapa bisnis properti ini tumbuh dengan cepat, tidak 

hanya  dikarenakan kebutuhan manusia terhadap papan, juga dikarenakan banyak 

alternatif dalam kepemilikannya yang makin mudah. Sekarang untuk mempunyai rumah 

atau properti yang lain tidak harus tunai, akan tetapi dapat juga dengan makanisme 

pembiayaan atau kredit.  

Gambar 1.1 Tren Kredit Pembiayaan Apartemen Per Bulan Berdasarkan Jenis Bank, 2012-2013 

 

(Sumber: Indoanalisis, 2014) 
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Dengan menggunakan mekanisme kredit, calon pelanggan tidak harus menanti 

sampai terkumpul dana sebanyak   harga yang ditawarkan, tetapi cukup uang muka serta 

kepengurusan kredit, seseorang atau badan usaha dapat mempunyai sebuah properti. 

Berdasarkan data pada gambar 1.1, kredit pembiayaan apartemen hingga Oktober 

2013 mencapai 221.436 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat sekitar 23 persen dari 

tahun 2012 yang tercatat sebesar 180.553 miliar rupiah. 

Dengan meningkatnya bisnis properti di Indonesia tentunya memberikan peluang-

peluang bisnis terhadap perusahaan perusahaan yang terkait didalamnya, salah satunya 

adalah permintaan lift maupun escalator untuk gedung perkantoran, apartemen, rumah 

susun atau hunian rumah yang akan atau sedang dibangun. Dalam hal ini PT. Citas Otis 

Elevator sebagai salah satu perusahaan Elevator di Indonesia yang bergerak dibidang Lift 

dan Escalator. Produk-produk yang ditawarkan Otis meliputi Lift, Homelift, Escalator 

dan Moving Walks. 

Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya baik perusahaan yang bergerak 

dalam bidang jasa maupun barang mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh 

keuntungan. Selain itu perusahaan juga ingin memberikan kepuasan kepada pelanggan 

atas produk yang yang dihasilkannya, karena kepuasan pelanggan menjadi tolak ukur dari 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas, dan yang 

diinginkan oleh pelanggan. (Griffin, 1995) 
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Kunci utama PT.Citas Otis Elevator adalah memberikan lingkungan kerja yang 

aman bagi para karyawan dan pengguna produk, melakukan bisnis dengan standar 

tertinggi dan beretika, serta menyediakan solusi yang optimum kepada para pelanggan. 

Wilayah operasional yang tersebar disepanjang Kepulauan Indonesia dengan kantor pusat 

di Jakarta dan 3 kantor cabang yang berlokasi di Medan, Surabaya dan Bali. Selain itu, 

Citas Otis juga menempatkan Residen Mekanik di Bandung, Yogyakarta, Denpasar, 

Pekanbaru dan Makassar. (sumber dari website Otis) 

Komunikasi yang fleksibel dan komitmen terbaik dalam melayani pelanggan, 

serta kemampuan menangani keluhan menjadi hal yang berperan penting dalam 

membangun dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. (Bowo, 2003). Berdasarkan hal 

tersebut, perusahaan menyadari pentingnya untuk membangun hubungan yang baik 

dengan pelanggannya, bahkan membangun hubungan jangka panjang. Perusahaan 

modern menyadari bahwa nilai hubungan jangka panjang dengan pelanggan, dan bukti 

yang cukup kuat yang memvalidasi dampak keuntungan berasal dari hubungan yang kuat 

(Barry, 2008). 

Namun kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan 

kemudahan dan kecepatan akses informasi yang berakibat pada semakin cerdas dan 

canggihnya pelanggan di era milinium baru ini. Pelanggan masa kini semakin sulit 

dipuaskan. Mereka menuntut customized products, speed, flexibility, quality, superior 

service, dan cost effective solutions. Konsekuensinya, perusahaan tidak bisa survive tanpa 

Peningkatan Customer..., Muhammad Ramadhi, Ma.-IBS, 2015
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kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan dan menawarkan produk 

dan jasa yang lebih ter-customized kepada mereka (Butler, 2000). 

Implikasi terhadap kondisi ini adalah organisasi perlu menyelaraskan kompetensi, 

teknologi dan sumber daya yang dimiliki dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

yang dinamis ini. Salah satu strategi yang bisa memfasilitasi hal tersebut adalah 

relationship marketing. Dengan penerapan relationship marketing, maka diharapkan agar 

mendapatkan pelanggan yang setia. (Butler, 2000) 

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan dari sejumlah ahli. Menurut 

Zeithaml dan Bitner (2003) dalam Tjiptono F. (2005), Relationship marketing merupakan 

orientasi strategis yang difokuskan untuk menjaga dan meningkatkan pelanggan yang 

ada. Dengan demikian, relationship marketing lebih diorientasikan pada upaya untuk 

mempertahankan dan menumbuh-kembangkan pelanggan yang telah dimiliki dari pada 

mencari pelanggan baru. Upaya tersebut dilakukan dengan menjalin dan menjaga 

hubungan yang baik antara perusahaan dengan pelanggan yang telah dimiliki pada saat 

ini.  

Morgan & Hunt (1994) merumuskan Relationship marketing sebagai segala 

aktifitas pemasaran yang diarahkan pada membangun, mengembangkan, dan 

mempertahankan pertukaran relasional yang sukses. 

Pada hakikatnya, tujuan utama setiap bisnis adalah untuk menciptakan dan 

mempertahankan  pelanggan. Tetapi ironisnya, banyak perusahaan yang lebih 
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mementingkan penciptaan pelanggan baru daripada mempertahankan pelanggan yang 

sudah ada. Tingkat kepuasan yang tinggi tidak menjamin pelanggan pindah ke merek 

lain. Bahkan salah satu riset mengindikasikan bahwa rata-rata 65 % sampai 85 % 

pelanggan pindah ke merek lain justru sebenarnya mereka “puas” atau “sangat puas” 

terhadap penyedia jasa sebelumnya. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka pindah 

tersebut antara lain karena untuk mencari variasi lain, rasa ingin tahu, kebutuhan akan 

perubahan dalam mengatasi kebosanan terhadap suatu merek, atau menghindari 

kejenuhan atribut tertentu (Hoffman & Bateson, 1997). 

Pelanggan yang loyal bukan saja potensial menjadi word-of-mouth advertisers 

namun terdapat juga kemungkinan besar loyal pada portofolio produk dan jasa 

perusahaan. Perusahaan sebaiknya juga mengubah pandangannya dari yang sebelumnya 

berorientasi pada produk atau jasa, ke pandangan yang berorientasi pada pelanggan. 

Strategi yang bisa digunakan oleh perusahaan yaitu salah satunya dengan menciptakan 

serta membangun loyalitas pelanggan (Griffin, 2003). 

Loyalitas adalah hasil dari menjalin hubungan baik dalam jangka panjang dengan 

pelanggan Menjalankan sebuah usaha bisnis diperlukan pendekatan yang berbasis 

hubungan, agar diperoleh pemahaman tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan 

pelanggan serta memandang pelanggan sebagai aset jangka panjang (Barnes J. G., 2003). 

Loyalitas pelanggan tentunya diperlukan sebuah perusahaan untuk bisa tetap bertahan 

dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Pelanggan yang loyal merupakan peluang 

untuk mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan semua pelanggan yang ada 
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umumnya akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan pergantian pelanggan karena 

biaya untuk menarik pelanggan baru bisa lima kali lipat lebih besar dari biaya 

mempertahankan seorang pelanggan yang sudah ada (Kotler, 2000). 

Mowen dan Minor (1998) dalam Mardalis (2005), mendefinisikan loyalitas 

pelanggan sebagai kondisi dimana pelanggan mempunyai sikap positif terhadap suatu 

merek, mempunyai komitmen pada merek tersebut dan bermaksud meneruskan 

pembeliannya di masa yang akan datang. Tjiptono F. (2001), mendefinisikan loyalitas 

merupakan situasi dimana pelanggan bersikap positif terhadap produk / produsen 

(penyedia jasa) dan disertai pola pembelian ulang yang konsisten. 

Lian et al. (2008) dalam Lombard & du Plessis (2012), menjelaskan bahwa 

rasionalisasi dari kegiatan customer relationship marketing adalah meningkatkan kinerja 

perusahaan dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan serta mengedepankan 

loyalitas pelanggan. seperti yang dijelaskan oleh Angelis et al. (2010) dalam Lombard & 

du Plessis (2012), kepuasan pelanggan akan meningkat karena pelanggan mengijinkan 

perusahaan untuk memahami pelanggan dengan lebih baik. Ketika kepuasan pelanggan 

meningkat, maka pembelian oleh pelanggan juga akan meningkat. Keadaan tersebut akan 

mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan dan secara signifikan mempengaruhi 

kinerja perusahaan 

Arnett & Badrinarayanan (2005), mengatakan ada 3 faktor relationship 

marketing, diantaranya trust, commitment, dan communication. Menurut studi juga 

menunjukkan tiga faktor konsisten diidentifikasi sebagai faktor penting adalah Trust 
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(Morgan & Hunt, 1994) (Sivadas & Dwyer, 2000) (Smith & Barclay, 1997) (Wilson, 

1995), Commitment (Anderson & Weitz, 1992) (Geyskens, 1999) (Moorman, 1992), dan 

Communication (Mohr & Nevin, 1996).  

Kepercayaan (trust) adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa 

yang diinginkan pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang 

untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa 

yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji 

atau pernyataan orang lain dapat dipercaya (Barnes J. G., 2003) 

Barnes J. G. (2003), menyatakan bahwa komitmen (commitment) merupakan 

suatu keadaan psikologis yang secara global mewakili pengalaman ketergantungan pada 

suatu hubungan. Komitmen dalam hubungannya dengan penyedia jasa dan pelanggan 

didefinisikan sebagai suatu janji yang diungkapkan dari keberlanjutan hubungan dengan 

pihak lain. Komitmen adalah suatu kondisi yang diperlukan demi terciptanya loyalitas 

pelanggan terhadap barang atau jasa tersebut. 

Umar (2002), mengemukakan komunikasi (communication) yang baik dapat 

menciptakan hubungan jangka panjang antara pelanggan dengan perusahaan. Pelanggan 

dapat dengan mudah memperoleh informasi yang diperlukan sehingga pelanggan akan 

merasa percaya dan aman terhadap kemampuan dan kinerja perusahaan tersebut, yang 

selanjutnya akan terbentuk loyalitas pelanggan. 

Sebagai salah satu perusahaan lift di Indonesia, memandang pentingnya peranan 

relationship marketing, PT. Citas Otis Elevator telah melakukan berbagai upaya untuk 
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menerapkan konsep tersebut untuk menjaga loyalitas para pelanggannya, seperti menjaga 

kepercayaan pelanggan akan kualitas pelayanannya. Dalam berusaha memahami 

kebutuhan dan keinginan pelanggannya, PT. Citas Otis Elevator mengadopsi teknologi 

terkini di dunia Elevator yaitu teknologi go green GEN 2-Regen yang ramah lingkungan 

untuk meningkatkan kenyamanan pelanggannya di Indonesia. PT. Citas Otis Elevator 

juga telah menunjukan komitmennya dengan memberikan pelayanan individu, salah 

satunya dengan memanfaatkan layanan Call Back Service  yaitu fasilitas non-stop 

service, dan selalu menjalin komunikasi dengan pelanggan dengan melakukan survei 

pasca pemasangan, dan menangani setiap keluhan pelanggan dengan ramah dan baik 

sebagai upaya untuk melayani pelanggan dan sekaligus menjaga loyalitas pelanggan.  

Berdasar uraian di atas maka penelitian ini dilakukan sehingga dapat diketahui 

secara mendalam tentang Peningkatan Customer Loyalty Melalui Relationship 

Marketing (Trust, Commitment, dan Communication) Pada PT. Citas Otis Elevator 

di Jakarta. 

 

1.2 Identifikasi Penelitian 

 Tidak ada keraguan bahwa dalam menanggapi kebutuhan pelanggan dan 

mempertahankan kebutuhan pelanggan merupakan salah satu faktor yang paling penting 

bagi perusahaan dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Salah satu pendekatan 

terbaik untuk mencapai hal  adalah tersebut dengan menggunakan survei Relationship 

Marketing untuk memberikan indikasi terbaik dari apa yang akan mendorong loyalitas 
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pelanggan. Dengan demikian, perlu untuk melakukan penelitian yang mengidentifikasi 

komponen yang spesifik dari Relationship Marketing yang mendukung loyalitas 

pelanggan. Hal ini menciptakan tantangan yang memiliki dimensi praktis. Penelitian ini 

akan menggambarkan hal ini melalui analisis dan interpretasi, mengandalkan metodologi 

ilmiah, yang membentuk isinya. 

  

1.3 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi 

masalah yang timbul dan dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah variabel trust mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap customer 

loyalty pada PT. Citas Otis  Elevator di Jakarta? 

2.  Apakah variabel commitment mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

customer loyalty pada PT. Citas Otis  Elevator di Jakarta? 

3. Apakah variabel communication mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap 

customer loyalty pada PT. Citas Otis  Elevator di Jakarta? 

4. Manakah pengaruh yang paling dominan antara trust, commitment, dan 

communication terhadap customer loyalty pada PT. Citas Otis  Elevator di 

Jakarta? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai : 

1. Untuk mengetahui apakah variabel trust mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap customer loyalty pada PT. Citas Otis  Elevator di Jakarta. 

2. Untuk mengetahui apakah variabel commitment mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap customer loyalty pada PT. Citas Otis  Elevator di Jakarta. 

3. Untuk mengetahui apakah variabel communication mempunyai pengaruh secara 

signifikan terhadap customer loyalty pada PT. Citas Otis  Elevator di Jakarta. 

4. Untuk mengetahui variabel yang paling dominan antara trust, commitment, dan 

communication terhadap customer loyalty pada PT. Citas Otis  Elevator di Jakarta. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian dapat dilihat dari 3 (tiga) sisi, yaitu : 

1. Bagi Peneliti. 

Penelitian ini merupakan suatu tambahan pengetahuan dari dunia praktisi 

yang sangat berharga untuk disinkronisasikan dengan pengetahuan teoritis yang 

diperoleh di bangku kuliah. 
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2. Bagi Manajemen PT. Citas Otis Elevator. 

Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan masukan dan 

pertimbangan untuk menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan 

keinginan pelanggan agar mendapatkan kepercayaan, komitmen, serta komunikasi 

yang baik bagi pelanggan. Manfaat lainnya adalah dapat memberikan gambaran 

bagi perusahaan dalam membuat rencana dan strategi yang lebih baik dan terarah 

dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan dimasa yang akan datang 

secara profesionalisme, efektif dan efisien. 

3. Bagi Akademisi 

Meningkatkan relevansi kurikulum pendidikan di Perguruan Tinggi 

khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School, sebagai 

acuan bagi penelitian berikutnya di dalam mengembangkan penelitian yang 

sejenis. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Sampai saat ini, pemikiran-pemikiran baru tentang relationship marketing terus 

berkembang dan belum ada kesepakatan mengenai definisi bakunya. Namun demikian, 

relationship marketing secara jelas memperlihatkan transformasi konsep pemasaran dari 

‘transactional marketing’ yang hanya berfokus pada penciptaan transaksi penjualan, 
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menuju ke pemasaran yang berfokus pada pada penciptaan dan pembinaan hubungan 

baik ‘relationship marketing’ untuk mencapai profit. 

Menurut Arnett dan Badrinarayanan (2005), studi menunjukkan berbagai faktor 

yang mempengaruhi kesuksesan relationship marketing, tiga faktor konsisten 

diidentifikasi sebagai faktor penting adalah Trust (Dwyer et al, 1987;. Morgan dan Hunt 

1994; Sivadas dan Dwyer 2000; Smith dan Barclay 1997; Wilson 1995), Commitment 

(Anderson dan Weitz, 1992; Hari 1995; Geysken, et al, 1999; Moorman et al, 1992), dan 

Communication (Mohr dan Nevin 1996;. Mohr et al, 1996). 

Karena adanya persamaan – persamaan teori dan mengacu pada pernyataan Arnett 

dan Badrinarayanan, maka pada penelitian ini dimensi yang akan digunakan sebagai 

dimensi dari Relationship Marketing yaitu hanya Trust, Commitment, dan 

Communication. Indikator ini akan dijadikan dasar penelitian mengingat 3 hal tersebut 

sangat penting bagi usaha yang bergerak dalam bidang konstruksi penjualan lift untuk 

meyakinkan dan menjalin hubungan dengan pelanggan 

Untuk memfokuskan pada tujuan penelitian maka penulis memilih wilayah 

Jakarta sebagai objek penelitian dikarenakan memiliki pangsa pasar yang paling besar 

dibandingkan dengan wilayah lainnya dan juga kantor pusat operasional yang berada di 

Jakarta memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 
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Tabel 1.1 

 Jumlah Unit Lift yang Terjual PT. COE Periode Januari 2014 – Juni 2014 

No Wilayah Pelanggan Jumlah Unit Lift 
1 Bogor 2 8 
2 Bali 9 66 
3 Jakarta 35 198 
4 Kalimantan 7 10 
5 Makasar 2 6 
6 Medan 8 29 
6 Semarang 12 18 
7 Surabaya 12 24 
 Total 87 353 

                   
Sumber : PT. COE Finance Report 2014 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disajikan dalam lima bab yang akan diuraikan secara sistematis. 

Setiap bab akan saling berkaitan dan bab-bab sebelumnya merupakan pedoman untuk 

bab-bab selanjutnya. Sistematika penulisan skripsi, adalah sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, masalah penelitian yang 

meliputi identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Selanjutnya 

akan dibahas mengenai tujuan penelitian, kontribusi atau manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan pustaka dan sejumlah refrensi yang 

memuat landasan dan kerangka teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi pembahasan 

penelitian ini, serta kerangka pemikirian yang digunakan dalam penelitian ini 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas tentang pemilihan objek penelitian, metode yang akan digunakan 

dalam melaksanakan penelitian, proses pengumpulan data, teknik pengumpulan dan 

pengukuran data serta metode analisis data sampai pada pengolahan data untuk 

menghasilkan kesimpulan. 

 

BAB IV : ANALISIS DATA 

Bab ini menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan, di dalam bab ini penulis 

akan memberikan gambaran yang jelas mengenai obyek penelitian meliputi profil 

perusahaan, perkembangan perusahaan, kekuatam dan kelemahan perusahaan dan lain-

lain. Inti dari bab ini adalah penjabaran analisis dan pembahasan penelitian. 

 
BAB V : KESIMPULAN dan SARAN 

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

pembahasan dan analisis yang selanjutnya dikemukakan saran-saran berkaitan dengan 
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hasil penelitian yang dapat dipergunakan oleh pihak manajemen perusahaan dalam 

rangka mengadakan perbaikan/ penyempurnaan kinerjanya dimasa-masa yang akan 

datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Relationship Marketing 

2.1.1 Sejarah perkembangan Relationship Marketing 

 Konsep relationship marketing mulai banyak dibahas diberbagai literatur mulai 

pertengahan tahun 1980-an, dan dalam tempo yang sangat singkat, penerapannya sangat 

pesat dilakukan. Para ahli terus mempublikasikan evolusi konsep pemasaran dari tahun 

ke tahun. Kotler (1988) dalam Lovelock C. (1996), menyatakan bahwa orientasi 

pemasaran telah berubah dari ‘product orientation’ (berorientasi pada produk) ke 

‘cusomer orientation’ (berorientasi pada pelanggan). Gronross (1989) dalam Lovelock C. 

(1996), melanjutkan penlitian tersebut dengan memfokuskan diri pada usaha pemasaran 

yang berhubungan dengan ‘relationship’ (hubungan yang baik) antara organisasi dengan 

pelanggan, yang selanjutnya dikenal sebagai ‘relationship orientation’. Gambar berikut 

menjelaskan secara singkat mengenai evolusi menuju relationship orientation. 

(Christopher, Payne, & Ballantyne, 2000) mendeskripsikan evolusi pemasaran 

menuju relationship marketing sebagai berikut: 

a. Tahun 1950-an: minat pemasaran terfokus padak produk konsumsi (consumer 

goods) 
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b. Tahun 1960-an: minat terhadap pasar industri (industrial market) mulai 

mengalami peningkatan. 

c. Tahun 1970-an: usaha akademis mulai dilakukan pada area non-profit (social 

marketing) 

d. Tahun 1980-an: perhatian mulai diarahkan pada sektor jasa (service). 

e. Tahun 1990-an: relationship marketing adalah area mendapatkan 

perhatian yang melimpah, dan masih akan terus berlanjut. 

Gambar 2.1 Evolusi marketing menuju Relationship Orientation 

 

 

 

 

Sunber: Stephen W.Bown, Raymond P.Fisk, Mary Jo Binter, The Development of 
Emergence of Service Thought, pada Lovelock, C., Service Marketing,1996, hal.86  

 

Evolusi pemasaran tersebut melibatkan 2 pertimbangan utama, yaitu pada tingkat 

makro dan tingkat mikro (Christopher, Payne, & Ballantyne, 2000) : 
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1. Tingkat Makro  

Pertimbangan bahwa marketing berdampak pada bidang yang beragam, termasuk 

pada pasar pelanggan (consumer markets), pasar tenaga kerja (employee markets), 

pasar internal organisasi (internal markets), referral markets,dan pasar pemberi 

pengaruh (influencer markets). Selanjutnya keenam bidang tersebut dikenal 

dengan sebutan “The Six Markets Models”. 

2. Tingkat Mikro 

Pertimbangan bahwa karakteristik dari hubungan antara organisasi dengan 

pelanggan telah berubah. Penekanannya bergerak dari transactional focus (fokus 

pada transaksi) menuju ke relationship focus (fokus pada penciptaan hubungan 

baik)  

Tabel berikut menjelaskan secara ringkas perbedaan antara relationship marketing 

dengan transactional marketing (Egan, 2001). 

Tabel 2.1 Perbedaan Transactional Marketing dengan Relationship Marketing 

Transactional Marketing Relationship marketing 

Berorientasi pada penjualan Berorientasi pada pemeliharaan 
pelanggan 

Kelanjutan hubungan dengan 
pelanggan tidak penting 

Kelanjutan hubungan dengan 
pelanggan tetap dijaga 

Peningkatan Customer..., Muhammad Ramadhi, Ma.-IBS, 2015



19 
 

Transactional Marketing Relationship marketing 

Berfokus pada fitur produk Berfokus pada pelanggan 

Hubungan berskala jangka 
pendek 

Hubungan berskala jangka panjang

Sedikit penekanan pada 
pelayanan pelanggan 

Penekanan yang tinggi pada 
pelyanan pelanggan 

Komitmen terbatas untuk 
memenuhi harapan pelanggan 

Komitmen yang tinggi untuk 
memenuhi harapan pelanggan 

Kualitas adalah tanggung jawab 
unit produksi 

Kualitas adalah tanggung jawab 
semua personil pelanggan 

Sumber: John Egan, Relationship marketing, Exploring Relational 

Strategies in Marketing, 2001 

2.1.2 Definisi Relationship Marketing 

Sehubungan dengan berkembangnya konsep relationship marketing, maka banyak 

bermunculan ide-ide mengenai hal tersebut. Berry & Parasuraman (1993), membuahkan 

pemikiran bahwa relationship marketing adalah tentang menarik perhatian, 

mengembangkan, dan mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Adapun yang 

mendasari pemikiran tersebut adalah usaha penciptaan ‘true customer’ (pelanggan yang 

ideal), dimana pelanggan tersebut adalah pelanggan yang merasa senang karena merasa 

telah memilih organisasi yang tepat untuk bekerjasama; pelanggan yang merasa telah 

menerima suatu nilai (value) dan merasa dihargai; pelanggan yang bersedia membayar 
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sejumlah harga untuk pelayanan tambahan yang diterimanya; serta pelanggan yang tidak 

akan beralih ke organisasi pesaing apapun yang terjadi. True customers adalah pelanggan 

yang paling menguntungkan diantara pelanggan lainnya.  

 Gronross (1990), mengemukakan definisinya mengenai relationship marketing 

sebagai berikut: “The process of Identifying, establishing, maintaining and enhancing 

relationships with customers and other stakeholders at a profit, so that the objective of 

parties involved are met. This is achieved by a mutual exchange and fulfillment of 

promises.”. 

 Definisi Gronross (1990), memperlihatkan pemikiran yang lebih luas dari konsep 

relationship marketing, yaitu bahwa suatu organisasi tidak saja perlu membina hubungan 

baik dengan pelanggannya, tetapi juga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan 

operasional organisasi tersebut (stakeholders), sehingga semua pihak dapat mencapai 

tujuannya masing-masing. Hal tersebut diwujudkan dengan melakukan kegiatan 

pertukaran yang saling menguntungkan, serta pemenuhan janji. 

Relationship marketing menjelaskan bahwa loyalitas pelanggan harus dibangun 

dengan usaha keras dimana pelanggan menjadi inti dari aktivitas pemasaran, sehingga 

dengan adanya strategi relationship marketing berupaya bagaimana memperpanjang 

umur hidup pelanggan sebagai individu yang bertransaksi dan dapat menjaga loyalitas 

pelanggan (Chan, 2003). 
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2.1.3 Tujuan Relationship Marketing 

Stone (2001), menjelaskan Customer Relationship marketing (CRM) adalah 

bentuk dari marketing, penjualan, komunikasi, service dan kepedulian pelanggan yang 

bertujuan pada: 

a. Mengidentifikasi nama setiap individu pelanggan pada suatu perusahaan. 

b. Menjalin hubungan antara perusahaan dan pelanggan dari berbagai macam 

transaksi. 

c. Menjaga hubungan untuk memberi manfaat kepada pelanggan maupun 

perusahaan.  

Keuntungan menjalankan CRM dalam perusahaan antara lain  diantaranya yaitu (Stone, 

2001): 

a. Meningkatkan customer retention dan loyalty  

Pelanggan akan bertahan lebih lama, membeli lebih banyak dan lebih sering, 

meningkatkan nilai dalam jangka panjang. 

b. Meningkatkan customer profitability  

Tidak hanya karena setiap pelanggan membeli lebih banyak, namun juga karena 

menurunnya biaya untuk merekrut pelanggan baru dan tidak memerlukan 

perekrutan yang banyak untuk menjaga kestabilan volume bisnis. 

c. Menurunkan biaya penjualan 

Hal ini dikarenakan pelanggan yang sudah ada biasanya lebih responsif. 
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2.1.4  Tingkatan dalam Relationship marketing 

Menurut Kotler (2000), ada lima tingkatan  yang berbeda dari usaha perusahaan 

dalam Relationship marketing  sebagai berikut : 

a. Basic 

Para tenaga penjual hanya menjual produk saja, dan tidak melakukan kontak 

ulang dengan pelanggan dan profit marginnya kecil. 

b. Reactive 

Para tenaga penjual tidak hanya melakukan aktivitas penjualan saja, tapi juga 

melayani pelanggan melakukan kontak dengan mereka. Misalnya melalui telepon 

apabila memiliki keluhan/klaim. 

c. Accountable 

Para tenaga penjual akan segera menghubungi pelanggan apabila produk sudah 

dibeli untuk apakah produk yang dibeli tersebut sudah sesuai dengan harapannya. 

Informasi yang diperoleh  dapat membantu perusahaan dalam memperbaiki 

kinerjanya. 

d. Proacvtive Marketing 

Tenaga penjual akan terus secara berkala menghubungi pelanggan menciptakan 

hubungan jangka panjang agar menghasilkan sesuatu yang lebih baik. 
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e. Partnership Marketing 

Perusahaan akan bekerja sama dengan pelanggan menciptakan hubungan jangka 

panjang agar menghasilkan sesuatu yang lebih baik 

 

2.2 Kepercayaan (Trust) 

2.2.1 Pengertian Kepercayaan (trust) 

Kepercayaan  pelanggan (trust) adalah semua pengetahuan yang dimiliki 

pelanggan dan semua kesimpulan yang dibuat pelanggan tentang objek, atribut dan 

manfaatnya (Sunarto, 2006). 

Kepercayaan (trust) adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa 

yang diinginkan pada mitra pertukaran. Kepercayaan melibatkan kesediaan seseorang 

untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa 

yang ia harapkan dan suatu harapan yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji 

atau pernyataan orang lain dapat dipercaya (Barnes J. G., 2003). 

Pada dasarnya kepercayaan dipandang sebagai suatu unsur yang paling penting 

untuk menciptakan atau membina hubungan yang baik terhadap pelanggan (Morgan & 

Hunt, 1994). Selain itu, banyak penelitian yang telah dilkukan mengungkapkan bahwa 

trust merupakan kunci utama dalam membangun hubungan jangka panjang. Sehingga 

tidak mengherankan jika beberapa konseptual seperti yang dikemukakan oleh Garbarino 

& Johnson (1999), dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa trust merupakan faktor 
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penentu dari komitmen relasional. Lebih jelas lagi, Reichheld & Schefter (2000), 

mengamati bahwa untuk meraih loyalitas pelanggan maka hal pertama yang perlu 

dilakukan adalah meraih kepercayaan (trust) pelanggan. 

Kepercayaan (trust) juga merupakan kerelaan atau kesediaan untuk melakukan 

pertukaran dengan rekan atau partner yang dipercaya karena kehandalan dan 

integritasnya. Dalam hal ini, kepercayaan terhadap organisasi yang mencakup keyakinan 

pelanggan terhadap kualitas dan kehandalan pelayanan yang ditawarkan (Garbarino & 

Johnson, 1999). Hal senada juga diungkapkan oleh Morgan & Hunt (1994), yang 

menyatakan bahwa kepercayaan terbentuk bila salah satu pihak mempunyai rasa aman 

dan keyakinan (confidence) atas integritas dan kehandalan mitra pertukarannya.  

Dalam konsep relationship marketing, kepercayaan merupakan salah satu dimensi 

dari relationship marketing untuk menentukan sejauh mana yang dirasakan suatu pihak 

mengenai integritas dan janji yang ditawarkan pihak lain. Kepercayaan terhadap merek 

terbentuk dari pengalaman masa lalu dan interaksi sebelumnya. Suatu pengalaman 

konsumsi dapat didefinisikan sebagai kesadaran dan perasaan yang dialami pelanggan 

selama pemakaian produk atau jasa (Sunarto, 2006). 

Pengukuran kepercayaan (trust) menurut Zulganef (2002), adalah kinerja 

perusahaan secara keseluruhan memenuhi harapan, pelayanan yang diberikan perusahaan 

secara konsisten terjaga kualitasnya, percaya bahwa perusahaan tersebut akan bertahan 

lama. 
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2.2.2 Faktor – faktor Pembentuk Kepercayaan (trust) 

Pendekatan yang juga perlu dilakukan untuk membentuk kepercayaan dan 

hubungan adalah dengan mendengarkan, yang merupakan kunci membangun 

kepercayaan karena tiga faktor penting (Griffin, 2003):  

a. Pelanggan lebih cenderung mempercayai seseorang yang menunjukkan rasa 

hormat dan apa yang dikatakannya. 

b. Pelanggan cenderung lebih mempercayai perusahaan bila perusahaan 

mendengarkan dan membantu masalah-masalahnya. 

c. Semakin banyak pelanggan memberitahu maksudnya, semakin besar rasa 

kepercayaannya. 

 

2.2.3 Indikator Kepercayaan 

 Kepercayaan adalah harapan umum yang dimiliki individu bahwa kata-kata yang 

muncul dari pihak lainnya dapat diandalkan (Deny, 2001). Kepercayaan merupakan salah 

satu kunci penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan para pelanggan. Menurut 

Alrubaiee & Al-Nazer (2010), indikator kepercayaan adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki integritas yang tinggi. 

2. Bekerja dalam hubungan yang sangat dekat. 

3. Reputasi yang dimiliki produk. 

4. Dapat dipercaya. 

5. Konsisten dalam memberikan pelayanan. 
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2.3 Komitmen (commitment) 

2.3.1 Pengertian Komitmen 

Sama halnya dengan trust, commitment diakui sebagai unsur yang penting dalam 

membina hubungan yang baik dengan pelanggan (Morgan & Hunt, 1994). Secara umum, 

komitmen mengacu kepada kebutuhan atau keinginan untuk memelihara hubungan. 

Lebih jauh Morgan & Hunt (1994), mendefinisikan komitmen sebagai keinginan 

pelanggan untuk melanjutkan hubungan terhadap suatu perusahaan jasa yang dilanjutkan 

dengan keinginan pelanggan untuk berusaha mempertahankan hubungan yang telah 

terjalin. 

Barnes J. G. (2003), menyatakan bahwa komitmen merupakan suatu keadaan 

psikologis yang secara global mewakili pengalaman ketergantungan pada suatu 

hubungan. 

Sheth dan Mittal (2004) dalam Tjiptono F. (2006), mendefinisikan bahwa komitmen 

merupakan hasrat atau keinginan kuat untuk mempertahankan dan melanjutkan relasi yang 

dipandang penting dan bernilai jangka panjang. 

Selain itu, perilaku atau tindakan-tindakan seperti identifikasi personal terhadap 

organisasi, kedekatan secara psikologis, peduli terhadap kelangsungan organisasi dan 

sikap loyal atau setia merupakan suatu aspek yang menggambarkan komitmen pelanggan 

terhadap kinerja organisasi (Garbarino & Johnson, 1999). 
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Konsep valued relationship menunjukkan bahwa pelanggan akan memiliki 

komitmen yang kuat jika hubungan yang dilakukan dianggap penting. Komitmen 

perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan menganggap kelanjutan hubungan dengan 

pembelinya merupakan hal yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik. 

(Morgan & Hunt, 1994). 

Komitmen dalam konsep long term relationship, memegang peranan yang sangat 

penting karena hubungan jangka panjang paling banyak didasarkan kepada komitmen 

kedua belah pihak. Komitmen adalah perluasan dari kebutuhan untuk mempertahankan 

relationship yang disebabkan oleh adanya manfaat ekonomi dan switching cost (Peppers 

& Rogers, 2004). 

Dalam penelitian Pitchard (1999) dalam Ramadania (2002), berhasil 

mengungkapkan bahwa konsekuensi dari adanya komitmen adalah loyalitas. Loyalitas 

disini diinterpretasikan sebagai pembelian yang terus menerus, sehingga komitmen dapat 

mempunyai konsekuensi terhadap loyalitas. 

2.3.2 Indikator Komitmen 

Alrubaiee & Al-Nazer (2010), Menjelaskan komitmen dipandang sebagai upaya 

untuk mempertahankan dan menjaga hubungan jangka panjang antara kedua belah pihak 

untuk keuntungan masing-masing. Indikator komitmen dikemukakan oleh (Alrubaiee & 

Al-Nazer, 2010) adalah sebagai berikut : 

a. Pelanggan menikmati hubungan yang dijalin dengan perusahaan 
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b.. Mengerti apa yang diinginkan pelanggan 

c. Mempunyai rasa memiliki yang kuat 

 

2.4 Komunikasi (communication) 

2.4.1  Pengertian Komunikasi 

Dalam kegiatan bisnis, komunikasi pemasaran sangatlah penting, karena untuk 

mempertahankan pelanggan lama dan menarik pelanggan baru perusahaan harus 

melakukan komunikasi yang sesuai dengan karakter pelanggan sasarannya. 

Duncan & Moriarty (1998), menyatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu 

cara untuk mengembangkan organisasi dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Komunikasi 

lebih penting dalam membangun hubungan dibandingkan dengan sekedar persuasi. 

Persuasi merupakan bentuk komunikasi yang satu arah, sedangkan komunikasi dapat 

berupa kegiatan untuk memberikan informasi, mendengarkan dan menjawab. oleh karena 

itu ruang lingkup persuasi lebih sempit dibanding komunikasi. Perusahaan yang 

berorientasi pelanggan dan berusaha membangun hubungan dengan pelanggan lebih 

mementingkan komunikasi pemasaran dibandingkan dengan persuasi (Duncan & 

Moriarty, 1998). 

Sementara itu, Ndubisi & Chan (2005), komunikasi dalam hubungan pemasaran 

berarti memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang layanan, dan memberikan 

informasi jika terjadi masalah pengiriman dan juga menceritakan ketidakpuasan 
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pelanggan kepada perusahaan sehingga perusahaan melakukan usaha memperbaiki 

sumber ketidakpuasan. Berdasarkan definisi di atas komunikasi adalah pertukaran 

informasi antara pihak satu dengan pihak lainnya dimana didalamnya bisa menjelaskan 

keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pelanggan baik itu rasa ketidakpuasan dengan 

produk dan layanan yang diterima dan bagaimana menjawab kebutuhan dan keinginan 

pelanggan.  

Karena itu, dengan asumsi bahwa ketika ada komunikasi yang efektif antara 

perusahaan dan pelanggan, pelanggan akan memiliki inisiatif menyampaikan informasi 

tentang kegiatan perusahaan sehingga mengarah ke peningkatan kualitas hubungan antara 

perusahaan dan pelanggan serta membangun loyalitas pelanggan. Relationship marketing 

merupakan pengenalan pada pelanggan secara lebih dekat dengan menciptakan 

komunikasi dua arah dengan mengelola hubungan yang saling menguntungkan antara 

perusahaan dan pelanggan (Ndubisi & Chan, 2005). 

 Komunikasi yang baik dapat menciptakan hubungan jangka panjang antara 

pelanggan dengan perusahaan. Pelanggan dapat dengan mudah memperoleh informasi 

yang diperlukan sehingga pelanggan akan merasa percaya dan aman terhadap 

kemampuan dan kinerja perusahaan tersebut, yang selanjutnya akan terbentuk loyalitas 

pelanggan terhadap perusahaan (Ellena, 2011). 
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2.4.2 Langkah – Langkah Komunikasi Efektif 

Lupiyoadi (2001), untuk mengembangkan komunikasi yang efektif maka 

diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi Audiens Target 

Dalam tahap ini kita menentukan siapa audiens target kita. Audiens target bisa 

individu, kelompok masyarakat khusus atau umum. Bila perusahaan telah 

melakukan segmentasi dan penargetan, maka segmen itulah yang menjadi audiens 

target 

 
b. Menentukan Tujuan Komunikasi 

Setelah mengetahui audiens target dan ciri-cirinya, maka kemudian dapat 

menentukan tanggapan apa yang dikehendaki. Perusahaan harus menentukan 

tujuan komunikasinya, apakah untuk menciptakan kesadaran, pengetahuan, 

kesukaan, pilihan keyakinan atau pembelian 

 
c. Merancang Pesan 

Kemudian perusahaan harus menyusun pesan yang efektif. Idealnya suatu pesan 

harus mampu memberikan perhatian (attention= A), menarik (interest= I), 

membangkitkan keinginan (desire= D) dan menghasilkan tindakan (action= A), 

yang semuanya dikenal dengan metode AIDA. Pesan yang efektif harus dapat 

menyelesaikan empat masalah, yaitu : “How”, “What”, “When” dan “Who”. 
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d. Menyeleksi Saluran Komunikasi 

Perusahaan harus menyeleksi saluran-saluran komunikasi yang efisien untuk 

membawakan pesan. Saluran komunikasi itu bisa berupa komunikasi personal 

ataupun nonpersonal 

 
e. Menetapkan Jumlah Anggaran Promosi 

Menetapkan anggaran promosi sangatlah penting, karena untuk menentukan 

media apa yang akan digunakan juga tergantung pada jumlah anggaran yang 

tersedia, ataukah perusahaan berorientasi pada pencapaian sasaran promosi yang 

akan dicapai sehingga sebesar itulah anggaran yang akan disediakan. 

 
f. Menentukan Bauran Promosi 

Langkah berikutnya setelah menetapkan anggaran promosi adalah menentukan 

alat promosi apa yang akan digunakan, apakah melalui periklanan, penjualan 

perorangan, promosi penjualan atau hubungan masyarakat, dan lain-lain (atau 

bauran dari berbagai perangkat tersebut). 

 
g. Mengukur Hasil-Hasil Promosi 

Setelah melaksanakan rencana promosi, perusahaan harus mengukur dampaknya 

pada audiens target, apakah mereka mengenal atau mengingat pesan-pesan yang 

diberikan, berapa kali melihat pesan tersebut, apa saja yang masih diingat, 

bagaimana sikap mereka terhadap produk atau jasa tersebut, dan sebagainya 
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h. Mengelola dan Mengkoordinasikan Proses Komunikasi 

Jangkauan komunikasi yang luas berasal dari alat dan pesan komunikasi yang 

dikoordinasikan, karena jika tidak dikoordinasi, pesan-pesan itu akan menjadi 

lemah pada saat produk tersedia, pesan kurang konsisten atau tidak efektif lagi. 

Untuk itu, perusahaan-perusahaan mengarah pada penerapan konsep komunikasi 

pemasaran yang terkoordinasi. 

 

2.4.3 Indikator Komunikasi 

Everett M. Rogers dan Lawrence dalam Wiryanto (2004), menyatakan bahwa 

komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan 

pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian 

yang mendalam. 

Komunikasi dapat diukur dengan indikator sebagai berikut, (Alrubaiee & Al-

Nazer, 2010) : 

a. Perusahaan sering menjalin komunikasi dengan pelanggan. 

b. Perusahaan menyampaikan program public relation. 

c. Memeberikan pelayanan dengan cara yang ramah. 

d. Membantu memberikan informasi harga yang lebih baik. 

 

 

Peningkatan Customer..., Muhammad Ramadhi, Ma.-IBS, 2015



33 
 

2.5 Loyalitas Pelanggan (Customer Loyalty) 

2.5.1 Pengertian Loyalitas Pelanggan 

Perlu diketahui bahwa loyalitas pelanggan merupakan gabungan antara proses 

intelektual dengan emosional diantara pelanggan dan perusahaan sehingga loyalitas tidak 

dapat dipaksakan meskipun pada hakekatnya loyalitas tersebut dapat diukur dan 

dipelihara. 

Menurut Olivier (1997), Loyalitas merupakan suatu komitmen yang dipegang 

kuat untuk membeli kembali (rebuy) atau loyalitas yang terus menerus pada suatu produk 

atau pelayanan yang lebih disukai secara konsistnsi di masa mendatang, yang 

menyebabkan pembelian berulang suatu merek atau kumpulan merek yang sama 

walaupun adanya pengaruh situasi dan usaha-usaha pemasaran yang dapat menyebabkan 

perilaku mengganti (switching behavior) merek produk atau pelayanan. Di samping itu, 

terdapat masalah lain yang dapat menghalangi terbentuknya loyalitas pelanggan yaitu 

terjadinya perubahan kebutuhan pelanggan berdasarkan kondisi lingkungan sosial seperti 

adanya perubahan gaya hidup yang disebabkan meningkatnya pendapatan mereka. 

Menurut Pearson (1996), terdapat enam prinsip loyalitas pelanggan, yaitu: 

1) Loyalitas menyangkut pelanggan dimana pelanggan akan berusaha loyal dan 

mungkin akan selalu terbatasi oleh faktor-faktor seperti harga sehingga ia tidak akan 
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mengekspresikan loyalitasnya itu. Pelanggan mungkin akan loyal pada perusahaan untu 

satu jenis produk atau merek tertentu akan tetapi tidak untuk produk yang lainnya. 

2) Loyalitas tidak dapat dikatakan sebagai akibat dari harga yang rendah atau 

terjangkau dimana pelanggan akan berpindah ke merek yang lain yang mungkin jauh 

lebih rendah. Harga yang istimewa bagi pelanggan yang dapat menjadi aspek penting 

dalam membangun hubungan dengan pelanggan. 

3) Loyalitas membutuhkan keterlibatan secara aktif dari pelanggan dan bukan 

sekedar pembelian secara rutin. Loyalitas pelanggan lebih dari sekedar kepuasan 

pelanggan walaupun kepuasan tersebut mungkin merupakan hal penting bagi loyalitas 

pada masa yang akan datang. 

4) Loyalitas dibangun dua arah yaitu perusahaan-perusahaan dan pelanggan-

pelanggan. Sebelum pelanggan loyal terhadap perusahaan maka seharusnya 

perusahaanlah yang terlebih dahulu loyal pada pelanggannya sehingga pada akhirnya 

tercipta hubungan timbal balik diantara kedua belah pihak. 

5) Loyalitas adalah pengalaman secara keseluruhan dari sebuah merek yang 

bukan hanya sebuah dampak dari kegiatan advertising atau kegiatan komunikasi yang 

dilakukan perusahaan kepada pelanggan. 
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6) Loyalitas adalah hasil hubungan secara menyeluruh antara perusahaan dengan 

pelanggan dan loyalitas seluruh karyawan perusahaan yang merupakan faktor penting 

dalam membangun loyalitas pelanggan. 

Selanjutnya Griffin (1995), mengemukakan dua faktor penting agar loyalitas 

pelanggan dapat terbentuk, yaitu: relative attachment yang terbentuk dari interkasi antara 

preferensi pembeli dengan diferensiasi produk, dan repeat purchase (pembelian ulang). 

Singh & Sirdeshmukh (2002), mengemukakan bahwa loyalitas dikonseptualisasikan 

sebagai sebuah niat perilaku untuk memelihara hubungan yang tengah berlangsung 

dengan penyedia jasa serta merupakan sebuah konstruk relasional yang dapat dibentuk 

oleh suatu pertukaran. 

Selain itu, Lovelock & Keh (2002), menyatakan bahwa loyalitas adalah suatu 

kesediaan pelanggan untuk melanjutkan pembelian pada sebuah perusahaan dalam jangka 

waktu yang panjang dan mempergunakan produk dan pelayanannya secara berulang, 

serta merekomendasikannya kepada keluarga, kerabat dan perusahaan lain secara 

sukarela. 

2.5.2 Ciri-ciri Pelanggan Loyal 

Seorang pelanggan yang loyal memiliki prasangka yang spesifik mengenai apa 

yang akan dibeli dan dari siapa. Selain loyalitas menunjukkan kondisi dari durasi waktu 
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tertentu dan mensyaratkan bahwa tindakan pembelian terjadi tidak kurang dari dua kali 

(Griffin, 2003). 

Griffin (2003), berpendapat pelanggan yang loyal terhadap suatu produk atau jasa 

adalah orang yang : 

a.  Melakukan pembelian berulang secara teratur 

b.  Membeli antar lini produk dan jasa 

c.  Mereferensikan kepada orang lain 

d.  Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing 

Kotler (2005), mengemukakan karakteristik pelanggan yang loyal adalah sebagai 

berikut: 

a. Akan tetap setia dalam waktu yang lebih lama. 

b. Membeli lebih banyak ketika perusahaan memperkenalkan produk dan 

memperbaharui produk–produk yang udah ada. 

c. Membicarakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dan produknya. 

d. Memberi perhatian yang lebih sedikit pada merk dan iklan para pesaing. 

e. Kurang peka terhadap harga. 

f. Menawarkan gagasan tentang jasa atau produk kepada perusahaan. 

g. Membutuhkan biaya pelayanan yang lebih kecil dibandingkan biaya pelayanan 

pelanggan baru karena transaksinya rutin. 
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Jika pelanggan yang dalam pembeliannya berperilaku seperti diatas, maka dapat 

dikatakan pelanggan tersebut sangat loyal terhadap merek pilihannya dan itulah yang 

dinamakan loyalitas pelanggan. 

 

2.5.3 Jenis Loyalitas Pelanggan 

Sutisna (2003), berpendapat loyalitas pelanggan dapat dikelompokkan menjadi 

dua bagian yaitu : 

a.  Loyalitas merek (brand loyality) 

Loyalitas merek dapat didefinisikan sebagai sikap menyenangi terhadap 

suatu merek yang dipresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap 

merek itu sepanjang waktu. 

b.  Loyalitas toko (store loyality) 

Loyalitas toko adalah loyalitas pelanggan dalam mengunjungi suatu toko 

dimana pelanggan biasa membeli merek produk yang diinginkan, sehingga 

pelanggan tersebut enggan berpindah ke toko lain. 

 

2.5.4 Indikator Loyalitas Pelanggan 

Menurut Griffin (2003), loyalitas pelanggan adalah aktivitas dalam melakukan 

pembelian secara teratur, membeli diluar lini produk/jasa, merekomendasikan produk 

lain, menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing. 
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Kotler dan Keller (2009), juga mendefinisikan loyalitas pelanggan sebagai “the 

long term success of the particular brand is not based on the number of consumer who 

purchase it only once, but on the number who become repeat purchase” Melalui definisi 

ini, Kotler dan Keller (2009) ingin menjelaskan bahwa pelanggan akan loyal diukur 

melaui tiga hal dibawah ini yaitu: 

a. Word of mouth, yaitu merekomendasikan orang lain untuk membeli atau 

mereferensikan kepada orang lain. 

b. Reject another, yaitu menolak menggunakan produk lain atau menunjukan 

kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. 

c. Repeat purchasing, yaitu seberapa sering melakukan pembelian ulang. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 
Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul penelitian Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Laith 
Alrubaiee, 
Nahla Al-
Nazer (2010) 

Investigate the 
Impact of 
Relationship 
Marketing 
Orientation on 
Customer Loyalty: 
The Customer’s 
Perspective  

Bonding, 
Trust, 
Commitment, 
Satisfaction, 
Communication, 
 

Hasil dari penelitian 
analisis regresi 
mejelaskan bahwa 
semua variabel 
relationship marketing 
berpengaruh signifikan 
terhadap customer 
loyalty 

2 Nelson Oly 
Ndubisi (2005) 

Relationship 
Marketing and 
Customer Loyalty 

Trust, 
Commitment, 
Communication, 
Conflict Handling 

Hasil penelitian 
analisis regresi 
mejelaskan bahwa 
semua variabel 
relationship marketing 
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No Peneliti Judul penelitian Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

berpengaruh signifikan 
terhadap customer 
loyalty 

3 Peyman Jesri, 
Freyedon 
Ahmadi, 
Motreza 
Fatehipoor 
(2013) 

Effect of 
Relationship 
Marketing on 
Customer Loyalty 
(Case Study: Mehr 
Bank, Kermanshah 
Privince, Iran) 

Trust, 
Commitment, 
Communication, 
Conflict 
Handling, 
Competence 

Hasil penelitian 
menjelaskan bahwa 
semua variabel 
berpengaruh secara 
simultan parsial 
terhadap Customer 
Loyalty, Dan variabel 
yang berpengaruh 
secara dominan adalah 
variabel trust  

4 Freida Hellena 
(2011) 

Analisis Pengaruh 
Kepercayaan, 
Komunikasi, dan 
Penanganan 
Keluhan Terhadap 
Loyalitas Nasabah 
(Studi pada 
Nasabah PT. BRI 
Tbk. Cabang 
Pemalang 

Kepercayaan, 
Komunikasi, 
Komitmen, 
Penanganan 
keluhan 

Hasil penelitian 
menjelaskan bahwa 
semua variabel 
berpengaruh secara 
simultan terhadap 
loyalitas Nasabah PT. 
BRI Tbk. Cabang 
Pemalang. Dan 
variabel yang 
berpengaruh secara 
dominan adalah 
variabel komitmen 

5 Sasanti 
Herdina Murti 
(2013) 

Pengaruh Dimensi 
Relationship 
Marketing 
Terhadap 
Loyalitas (Studi 
Kasus pada 
Katering Prima 
Semarang 

Kepercayaan, 
Komitmen, 
Komunikasi 

Hasil penelitian 
menjelaskan bahwa 
semua variabel 
berpengaruh secara 
simultan parsial 
terhadap loyalitas 
pelanggan katering 
Prima. Dan variabel 
yang berpengaruh 
secara dominan adalah 
variabel komitmen 
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2.7 Rerangka Pemikiran 

Zeithaml et al. (2006) dalam Lombard & du Plessis (2012), menjelaskan 

mengenai keterkaitan antara relationship marketing dengan customer loyalty. Dijelaskan 

bahwa tujuan dari relationship marketing adalah untuk menstabilkan dan menjaga 

hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Perusahaan memahami bahwa akan lebih 

menguntungkan jika mereka mampu menjaga dan memuaskan pelanggan yang ada 

dibandingkan bergantung pada mencari pelanggan baru. Read (2009) dalam Lombard & 

du Plessis (2012), menjelaskan bahwa untuk membuat relationship marketing bekerja, 

para pemasar harus berfokus pada manajemen berbasis pelanggan dimana hal tersebut 

berfokus pada lifetime value yang diterima pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan 

kegiatan customer relationship dari waktu ke waktu. 

Lian et al. (2008) dalam Lombard & du Plessis (2012), menjelaskan bahwa 

rasionalisasi dari kegiatan relationship marketing adalah meningkatkan kinerja 

perusahaan dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan serta mengedepankan 

loyalitas pelanggan. seperti yang dijelaskan oleh Angelis et al. (2010) dalam Lombard & 

du Plessis (2012), kepuasan pelanggan akan meningkat karena pelanggan mengijinkan 

perusahaan untuk memahami pelanggan dengan lebih baik. Ketika kepuasan pelanggan 

meningkat, maka pembelian oleh pelanggan juga akan meningkat. Keadaan tersebut akan 

mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan dan secara signifikan mempengaruhi 

kinerja perusahaan. 
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 Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau 

pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang 

yang konsisten Sheth & Mittal dalam Tjiptono & Chandra (2005). 

Gwinner (1998) dalam Sirdeshmukh & Sabol (2002), menyatakan bahwa rasa 

percaya pelanggan pada perusahaan dapat mempengaruhi loyalitas karena rasa percaya 

tersebut mempengaruhi persepsi yang sejalan dengan nilai yang diberikan oleh 

perusahaan. 

Garbarino & Johnson (1999) menemukan fakta bahwa komitmen mempunyai 

kecenderungan untuk melawan perubahan preferensi yang menjadi sebuah kunci perintis 

untuk loyalitas, yang sebagian besar dijelaskan oleh keinginan pelanggan untuk 

mengidentifikasi suatu merek. 

Komunikasi menurut Evertt M. Rogers dan Lawrence (1981) dalam Wiryanto 

(2004), adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan 

pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian 

yang mendalam. 

Komunikasi dapat menginformasikan dan membuat pelanggan potensial 

menyadari atas keberadaan produk/jasa yang ditawarkan. Komunikasi dapat berusaha 

membujuk pelanggan potensial agar berhasrat masuk ke dalam hubungan pertukaran 

(Setiadi, 2003). 
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Berdasarkan hasil tinjauan pustaka mengenai loyalitas pelanggan, kepercayaan, 

komitmen, dan komunikasi maka dikembangkan kerangka pemikiran yang mendasari 

penelitian sebagai berikut: 

Gambar 2.2. Rerangka Pemikiran 

Variabel Bebas Relationship marketing (x)                   Variabel Terikat (y) 

 

 Ha1 

 Ha2 

 Ha3 

 

Sumber : Diadopsi model pemikiran dari (Alrubaiee & Al-Nazer, 2010) 

2.8 Hipotesis 

Hipotesis menurut Sugiyono (2008), adalah sejumlah jawaban sementara suatu 

masalah penelitian, dirumuskan dalam pernyataan yang dapat diuji dan menjelaskan 

hubungan dua perubahan/lebih, karena hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya masih 

sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini, hipotesis yang 

diajukan dan akan diuji adalah sebagai berikut: 

 

Communication (X3) 

Trust (X1) 

Commitment (X2) 
Loyalitas Pelanggan 

(Y) 
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2.8.1 Hubungan Trust dan Customer Loyalty  

Sejalan dengan konteks relationship marketing, kepercayaan atas merek 

akan berpengaruh terhadap loyalitas hal ini dikarenakan kepercayaan 

menimbulkan suatu hubungan timbal balik yang bernilai sangat tinggi. Jadi dapat 

dikatakan bahwa loyalitas adalah suatu proses yang berkesinambungan sebagai 

akibat dari terbentuknya kepercayaan atas merek (Morgan & Hunt, 1994), maka 

hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah: 

Ha1 :  Variabel Trust berpengaruh signifikan  terhadap loyalitas 

pelanggan lift pada PT. Citas Otis Elevator. 

Ho1 : Variabel Trust tidak berpengaruh signifikan  terhadap loyalitas 

pelanggan lift pada PT. Citas Otis Elevator. 

2.8.2  Hubungan Antara Commitment dan Customer Loyalty. 

Konsep valued relationship menunjukkan bahwa pelanggan akan memiliki 

komitmen yang kuat jika hubungan yang dilakukan dianggap penting. Komitmen 

perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan menganggap kelanjutan hubungan 

dengan pembelinya merupakan hal yang harus dipelihara dan dipertahankan 

dengan baik (Morgan & Hunt, 1994). 

Komitmen dalam konsep long term relationship, memegang peranan yang 

sangat penting karena hubungan jangka panjang paling banyak didasarkan kepada 
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komitmen kedua belah pihak. Komitmen adalah perluasan dari kebutuhan untuk 

mempertahankan relationship yang disebabkan oleh adanya manfaat ekonomi dan 

switching cost (Peppers & Rogers, 2004). 

Dalam penelitian Pitchard dalam Ramadania (2002), berhasil 

mengungkapkan bahwa konsekuensi dari adanya komitmen adalah loyalitas. 

Loyalitas disini diinterpretasikan sebagai pembelian yang terus menerus, sehingga 

komitmen dapat mempunyai konsekuensi terhadap loyalitas, maka hipotesis yang 

akan diuji pada penelitian ini adalah: 

Ha2 : Variabel Commitment berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan lift pada PT. Citas Otis Elevator. 

Ho2 :  Variabel Commitment tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan lift pada PT. Citas Otis Elevator. 

 

2.8.3 Hubungan Antara Communicatian dan Customer Loyalty. 

Relationship marketing merupakan pengenalan pada pelanggan secara 

lebih dekat dengan menciptakan komunikasi dua arah dengan mengelola 

hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Ketika 

ada komunikasi yang efektif antara perusahaan dan pelanggan, pelanggan akan 

memiliki inisiatif menyampaikan informasi tentang kegiatan perusahaan sehingga 

mengarah ke peningkatan kualitas hubungan antara perusahaan dan pelanggan 

yang bertujuan untuk membangun loyalitas pelanggan. (Ndubisi & Chan, 2005). 
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Untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggannya maka 

perusahaan harus selalu berkomunikasi dengan para pelanggannya sehingga 

pelanggan akan merasa aman dan percaya terhadap perusahaan tersebut karena 

kemudahan dalam memperoleh informasi yang mereka inginkan. 

Ha3 :  Variabel Communication berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan lift pada PT. Citas Otis Elevator. 

Ho3 :  Variabel Communication tidak berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan lift pada PT. Citas Otis Elevator. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Rancangan penelitian ini menggunakan metode kausalitas (causalitas research) 

yang tujuan utamanya adalah mendapatkan bukti mengenai hubungan sebab-akibat. 

Sedang pendekatan dalam pengumpulan data adalah menggunakan metode survai yakni 

kuesioner terstruktur yang diberikan ke responden, dirancang untuk mendapatkan 

informasi spesifik (Malhotra, 2005). Pertanyaan kepada responden akan dilakukan secara 

langsung dalam arti tujuan riset diketahui oleh responden. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Pengertian Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, 

dan ukuran-ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang 

menjadi perhatian (Purwanto & Suharyadi, 2003). Populasi adalah jumlah keseluruhan 

objek penelitian (Arikunto, 2006). 

Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian 

(Purwanto & Suharyadi, 2003), sedangkan menurut (Arikunto, 2006) sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 
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3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive sampling Pemilihan 

teknik ini dilakukan karena informasi yang dibutuhkan akan dapat diperoleh dari satu 

kelompok sasaran tertentu yang mampu memberikan informasi yang dikehendaki karena 

mereka memang memiliki informasi seperti itu. Karakteristik kendali yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pelanggan yang menggunakan lift PT.Citas Otis Elevator di 

wilayah Jakarta yang akan dijadikan anggota sampel penelitian. 

Besarnya ukuran sampel yang akan diteliti dari suatu populasi dapat digunakan 

rumus pendekatan Slovin dalam (Umar, 2003) sebagai berikut: 

              

Dimana keterangan sebagai berikut: 

n  = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

e  = Persentase Kelonggaran Ketidak telitian Karena Kesalahan (10%) 

  

Dikarenakan wilayah Jakarta adalah pangsa pasar terbesar penjualan lift PT.Citas 

Otis Elevator, maka yang akan diteliti adalah pelanggan PT.Citas Otis Elevator yang 

berada di Jakarta. 
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Tabel 3.1  
Jumlah Unit Lift yang Terjual PT. COE Periode Januari 2014 – September 2014 

No Wilayah Pelanggan Jumlah Unit 
Lift 

1 Bogor 2 8 
2 Bali 9 66 
3 Jakarta 35 198 
4 Kalimantan 7 10 
5 Makasar 2 6 
6 Medan 8 29 
6 Semarang 12 18 
7 Surabaya 12 24 
 Total 87 353 

                   
            Sumber : PT. COE Finance Report 2014 

 
Berdasarkan rumus pendekatan Slovin diatas, maka yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini sebanyak : 

        35 
 n =       

1+35 (0,10)2 

         35 
 n = 
      1+0,35 

  35  
 n =  =   25,93  (dibulatkan menjadi 30 responden) 
        1,35 

Jadi, sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 pelanggan 

Lift PT.COE, karena penelitian korelasional, paling sedikit 30 sampel (Roscoe 1975 

dalam Uma Sekaran 1992). Angket akan disebarkan ke setiap gedung yang nantinya akan 
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diisi langsung oleh customer ataupun building controller yang akan memberikan report 

langsung kepada customer. 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang diteliti pada penelitian ini terdiri dari variable bebas (independent 

variable) dan variable terikat (dependent variable), Adapun variable bebas terdiri dari 

pemasaran trust (X1), commitment (X2), dan communication (X3) variable terikat pada 

penelitian ini ialah customer loyalty (Y) 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

No Variabel Definisi Variabel Indikator  Skala 
Pengukuran 

1 Trust Kepercayaan adalah 
ketika salah satu 
pihak yakin atas 
integritas dan 
kehandalan mitra 
pertukarannya 
(Morgan & Hunt, 
1994) 

1.Memiliki integritas 
yang tinggi. 

2.Bekerja dalam 
hubungan yang sangat 
dekat. 

3.Reputasi yang dimiliki 
produk. 

4.Dapat dipercaya. 

5.Konsisten dalam 
memberikan 
pelayanan. 

6.Dapat memenuhi 
kebutuhan secara 

Interval 
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No Variabel Definisi Variabel Indikator  Skala 
Pengukuran 

khusus 

(Alrubaiee & Al-Nazer, 
2010) 

2 Commitment Komitmen sebagai 
keinginan pelanggan 
untuk melanjutkan 
hubungan terhadap 
suatu perusahaan jasa 
yang dilanjutkan 
dengan keinginan 
pelanggan untuk 
berusaha 
mempertahankan 
hubungan yang telah 
terjalin (Morgan & 
Hunt, 1994) 

1.Pelanggan nyaman 
dalam menjalin 
hubungan dengan 
perusahaan. 

2.Mengerti apa yang 
diinginkan pelanggan. 

3.Mempunyai rasa 
memiliki yang kuat. 

(Alrubaiee & Al-Nazer, 
2010) 

Interval 

3 Communication Komunikasi adalah 
suatu proses dimana 
dua orang atau lebih 
membentuk atau 
melakukan pertukaran 
informasi antara satu 
sama lain, yang pada 
gilirannya terjadi 
saling pengertian 
yang mendalam.  
(Wiryanto, 2004) 
 
 

1.Perusahaan sering 
menjalin komunikasi 
dengan pelanggan. 

2.Perusahaan 
menjalankan program 
public relation. 

3.Memberikan 
pelayanan dengan cara 
yang ramah 

4.Membantu 
memberikan informasi 
harga yang lebih baik 

(Alrubaiee & Al-Nazer, 
2010) 

Interval 
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No Variabel Definisi Variabel Indikator  Skala 
Pengukuran 

4 Customer 

Loyalty 

 
Loyalitas pelanggan 
adalah aktivitas dalam 
melakukan pembelian 
secara teratur, 
membeli diluar lini 
produk/jasa, 
merekomendasikan 
produk lain, 
menunjukkan 
kekebalan dari daya 
tarik produk sejenis 
dari pesaing. (Griffin, 
2003) 

 

1. Word of Mouth 
(mereferensikan 
kepada orang lain) 

2. Reject Another 
(menolak 
menggunakan produk 
lain) 

3. Repeat purchasing 
(melakukan pembelian 
ulang) 

(Kotler & Keller, 2009) 

Interval 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

a.  Observasi 

Observasi adalah suatu metode dalam mengumpulkan data-data 

primer dengan menggunakan metode survey untuk mencari keterangan-

keterangan kepada target penelitian, yaitu di PT. Citas Otis Elevator. 

b.  Kuesioner 

Kuesioner pada penelitian ini merupakan metode pengumpulan 

data dengan cara memberikan atau menyebarkan angket yang berisi daftar 

pernyataan kepada responden atau pelanggan lift, dengan harapan mereka 
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akan memberikan respon atas daftar pertanyaan  yang PT. Citas Otis 

Elevator mewakili variabel-variabel penelitian tersebut. 

c.  Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini berupa metode pengumpulan data 

dengan cara bertanya langsung dengan pihak yang dapat membantu 

memberikan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, 

dalam hal ini yaitu pegawai PT. Citas Otis Elevator baik staff maupun 

direktur yang terkait dengan penelitian. 

d.  Studi Pustaka 

Dalam melaksanakan metode kepustakaan, peneliti mencari 

sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, jurnal, artikel dan sebagainya. 

Studi pustaka dalam penelitian ini adalah literatur tentang pengaruh 

kepercayaan, komitmen, komunikasi dan penanganan keluhan. 

3.5 Uji Instrumen Penelitian 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas dipakai untuk mengetahui sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu kuesioner yang 

valid mempunyai validitas tinggi, sebaliknya kuesioner yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Arikunto, 2006). 
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Uji validitas diolah menggunakan program SPSS for Widows Release 16.00. 

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menguji validitas dengan melakukan analisis 

faktor pada hasil pre-test,untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy (KMO), Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrice, dan Factor Loading 

of ComponentMatrix. Ketentuan dari tiap-tiap nilai tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut (Maholtra,2007): 

 

1.  Kaiser Meyer-Olkin Measures of Sampling Adequacy (KMO) 

Merupakan sebuah indeks yang digunakan untuk menguji kecocokan 

model analisis. Nilai KMO antara 0.5 hingga 1 mengindasikan bahwa analisis  

faktor telah memadai, sedangakan nilai KMO kurang dari 0.5 mengindikasikan 

analisis faktor tidak memadai. (Malhotra,2007) 

 

2. Barlett’s Test of Sphericity 

Merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bahwa 

variabel-variabel tidak berkorelasi pada populasi. Dengan kata lain 

mengindikasikan bahwa matriks korelasi adalah matriks identitas, yang 

mengindikasikan bahwa variabel-variabel dalam faktor bersifat related (r=1) atau 

unrelated (r=0). Nilai signifikan jika hasil uji nilai kurang dari 0.05 menunjukkan 

hubungan yang signifikan antara variabel, dan merupakan nilai yang diharapkan. 

(Malhotra,2007) 

Peningkatan Customer..., Muhammad Ramadhi, Ma.-IBS, 2015



54 
 

3. Anti Image Matrics 

untuk memprediksi apakah suatu variabel memiliki kesalahan terhadap 

variabel lain Memperhatikan nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) pada 

diagonal anti image correlation. Nilai MSA berkisar antara 0 sampai dengan 1, 

dengan kriteria (Malhotra,2007) : 

a. Nilai MSA sama dengan 1 menandakan bahwa variabel dapat 

diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel lain. 

b. Nilai MSA lebih dari 0,50 menandakan bahwa variabel masih 

dapat diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut 

c. Nilai MSA kurang dari 0,50 menandakan variabel tidak dapat 

dianalisis lebih lanjut. Perlu dikatakan pengulangan perhitungan 

analisis faktor dengan mengeluarkan indikator yang memiliki nilai 

MSA kurang dari 0,50. 

 

4. Factor Loading of Component Matrix. 

Adalah besarnya korelasi suatu indikator dengan faktor yang terbentuk. 

Tujuannya untuk menentukan validitas setiap indikator dalam mengkonstruk 

setiap variabel. Kriteria validitas suatu indikator dikatakan valid membentuk suatu 

faktor loading sebesar 0,50 (Malhotra, 2005) atau akan lebih baik jika faktor 

loading sebesar 0,70 (Hair et al., 2006). 
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3.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal 

apabila jawaban seseorang (responden) terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). 

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 

1.  Repeated Measure atau Pengukuran Ulang 

Responden akan diberikan pertanyaan yang sama pada waktu yang 

berbeda dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan 

jawabannya. 

2. One Shot atau Pengukuran Sekali Saja 

Pengukuran dilakukan hanya sekali saja dan kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar 

jawaban pertanyaan. SPSS for Windows Release 16.00 memberikan 

fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbanch Alpha. 

Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbanch Alpha > 0.60 (Ghozali, 2006). 
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3.6  Uji Asumsi Klasik 

3.6.1 Uji Normalitas 

 Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data 

mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji Normalitas pada multivariate sebenarnya 

sangata kompleks karena harus dilakukan pada sebuah variable secara bersama-sama. 

Namun, uji ini bias juga dilakukan pada sebuah variable dengan logika bahwa jika secara 

individual tiap-tiap variable memenuhi asumsi normalitas, maka secara bersama-sama 

(multivariate) variable tersebut dianggap memenuhi asumsi normalitas. Dalam 

pembahasan ini akan digunakan normal P-P plot of regression standardized residual, 

diamana jika persebaran data berada tidak jauh dari garis 45 derajat maka dapat dikatakan 

bahwa persyaratan normalitas tersebut dapat dipenuhi. Data yang besarnya di atas 100 

responden dapat dikatakan data berkelompok besar dan asumsi normalitas dapat 

diabaikan (Gujarati, 1995). 

3.6.2  Uji Multikolinieritas 

 Adanya mutikolinieritas merupakan pelanggaran dalam asumsi klasik. 

Multikolinieritas adalah adanya hubungan antar variable bebas (independent), 

konsekuensi adanya multikolinieritas adalah tidak dapat ditentukannya koefisien variable 

penjelas dan standar error. Untuk mendeteksigejala mutikolinieritas dapat dilakukan 

dengan menggunakan besaran VIF (Variable Infation Factor) dan angka toleran. Kedua 
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ukuran ini menunjukan setiap variable bebas manakah yang dijelaskan oleh variable 

bebas lainnya.  

(Ghozali, 2009) cara mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model regresi 

dengan beberapa cara dibawah ini : 

1.  Nilai R2 tinggi, tetapi hanya sedikit nilai tratio yang signifikan. 

2.  Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan Variance 

Infaction Factor  (VIF), yaitu apabila besarnya VIF ≤ 10 maka model 

regresi bebas multikolinearitas, sedangkan besarnya tolerance yaitu > 0,1 

maka model regresi bebas multikolineartitas.  

 

3.6.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika varian 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat plots antara nilai prediksi 

(ZPRED) dengan residual (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED. Dasar analisis (Ghozali, 2009): 

Peningkatan Customer..., Muhammad Ramadhi, Ma.-IBS, 2015



58 
 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka nol pada sumbu Y secara acak, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.7 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih 

variabel independen (explanatory) yaitu kepercayaan, komitmen, dan komunikasi 

terhadap satu variabel dependen yaitu loyalitas pelanggan lift PT.Citas Otis Elevator, dan 

umumnya dinyatakan dalam pernyataan (Ghozali, 2009) sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + μ 

 Keterangan : 

Y   =  loyalitas pelanggan  

α    =   konstanta 

β    =  koefisien dari variabel bebas (X) 

X1  =   kepercayaan 

X2  =  komitmen 

X3  =  komunikasi 

β1   =  koefisien regresi dari kepercayaan 

β2   =  koefisien regresi dari komitmen 

β3   =  koefisien regresi dari komunikasi 

μ   =  standard error 
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3.8 Uji Hipotesis 

3.8.1 Uji Parsial (Uji t)  

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya 

konstan (Ghozali, 2009). Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel 

independen (kepercayaan, komunikasi, dan komitmen) terhadap variabel dependen 

(loyalitas pelanggan) secara terpisah ataupun bersama-sama. Untuk menguji variabel 

yang berpengaruh antara X1, X2, dan X3 terhadap Y secara terpisah maupun bersama-

sama,maka digunakan uji t. Rumus yang digunakan : 

 

                                 t =    β1 

                                       se(β1) 

dimana β1 adalah koefisien parameter dan se(β1) adalah standard error koefisien 

parameter. Adapun kriteria uji t adalah sebagai berikut : 

1. Apabila signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, ada pengaruh 

signifikansi variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 

2. Apabila signifikansi > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, tidak ada pengaruh 

signifikansi variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 
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3.8.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). 

Uji F dilakukan secara serentak untuk membuktikan hipotesis awal tentang 

pengaruh variabel kepercayaan (X1), komitmen (X2), dan komunikasi (X3) terhadap 

loyalitas pelanggan (Y). Adapun hipotesis yang dapat diajukan untuk uji F adalah sebagai 

berikut : 

1. Hipotesis nol (Ho) diterima dan Hipotesis alternatif (Ha) ditolak, maka : 

tidak ada pengaruh antara variabel independen (X1, X2, X3) secara 

simultan terhadap variabel dependen (Y). 

2. Hipotesis alternatif (Ha) diterima dan Hipotesis nol (Ho) ditolak, maka : 

ada pengaruh antara variabel independen (X1, X2, X3) secara simultan 

terhadap variabel dependen (Y). 

Pengujian hipotesis ini sering disebut pengujian signifikansi keseluruhan (overall 

significance) terhadap garis regresi yang akan menguji apakah Y secara linier 

berhubungan dengan X1, X2, dan X3. Hipotesis dapat diuji dengan teknik analisis 

variance (ANOVA). Adapun kriteria uji F adalah sebagai berikut : 

a. Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

b. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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 3.8.3 Koefisiensi Determinasi (R square) 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai akurat dapat diukur dari 

Goodness of fit, secara statistik dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R2 ). 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefesien determinasi adalah antara nol 

dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

vaiabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Jika dalam proses mendapatkan nilai R2 tinggi 

adalah baik, tetapi jika nilai R2 rendah tidak berarti model regresi jelek (Ghozali, 2009). 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat OTIS Elevator Company 

OTIS Elevator Company adalah perusahaan pembuat elevator (lift) dan escalator 

(tangga berjalan) - terbesar di dunia. OTIS dimasukkan ke dalam kategori perusahaan 

pembuat sistem transportasi, dan sekaligus menjadi perusahaan pembuat sistem 

transportasi vertikal paling populer dan terbesar di dunia. Lift OTIS saja mengangkut 

sekitar 25 milyar orang setiap bulan atau lebih dari tiga kali jumlah penduduk di seluruh 

dunia. 

Keberhasilan OTIS Company ini karena inovasi yang dilakukan oleh pendirinya 

Elisha Graves Otis. Elisha Graves Otis menemukan ‘safety elevator’ - sebuah perangkat 

pengaman yang menjaga lift tetap aman jika terjadi kesalahan, misalnya meluncur turun 

tidak terkendali atau kabel putus. Sebelum ditemukannya perangkat pengaman ini, lift 

merupakan salah satu alat transportasi vertikal paling mematikan, yang membuat orang 

berpikir dua kali sebelum naik lift. 

OTIS mendapatkan kontrak pertama pada tahun 1854 ketika menyediakan 1 lift 

untuk New York Cristal Palace, sedangkan kontrak terbesar perusahaan OTIS sampai 
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saat ini didapat pada bulan Oktober 2013 yaitu ketika  menyediakan 670 eskalator dan 

elevator untuk Hyderabad Metro. Kontrak terbesar sebelumnya terjadi pada tahun 2012, 

menyediakan 349 elevator untuk Hangzhou Metro. 

Inovasi dari "Safety Elevator" menjadikan OTIS Company sebagai pelopor 

perusahaan lift teraman di dunia. OTIS memasang lift di berbagai gedung, hotel serta 

gedung-gedung pencakar langit yang paling populer di dunia, diantaranya adalah: Eiffel 

Tower, The Twilight Zone Tower, Burj Khalifa, Empire State Building, WTC, Petronas 

Twin Tower, dan sebagainya. OTIS Company juga berperan dalam penyediaan lift pada 

gedung-gedung tinggi dan mal-mal di Indonesia. 

 4.1.2 OTIS Indonesia 

Awal berdiri tahun 1964 bernama Citas Engineering sebagai agen dari perusahaan 

Otis Elevator di Indonesia. Hal ini terus berlanjut hingga tahun 1992 pada waktu Otis 

Elevator Company melakukan Joint Venture dengan Citas. Kemudian namanya berubah 

menjadi PT Citas Otis Elevator. Pada tahun 1995, Otis mengambil alih sebagian besar 

kepemilikan dan sejak saat itu PT Citas Otis Elevator menjadi salah satu anak perusahaan 

Otis. 

Kunci utama PT Citas Otis Elevator adalah memberikan lingkungan kerja yang 

aman bagi para karyawan dan pengguna produk, melakukan bisnis dengan standar 

tertinggi dan beretika, serta menyediakan solusi yang optimum kepada para pelanggan. 
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Wilayah operasional kami tersebar disepanjang Kepulauan Indonesia dengan kantor pusat 

di Jakarta dan 2 kantor cabang yang berlokasi di Surabaya dan Medan. Selain itu, Citas 

Otis juga menempatkan Residen Mekanik di Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Pekanbaru 

dan Makassar. 

4.1.3 Visi dan Misi  

Dengan visi “Becoming the recognized leader in service excellence among all 

companies” PT. Citas Otis Elevator ingin menjadi pemimpin yang diakui dari segi 

keunggulan pelayanan diantara semua perusahaan, tidak hanya perusahaan pembuat 

elevator tetapi perusahaan diseluruh dunia. PT. Citas Otis Elevator ingin 

menginspirasikan kepercayaan penuh pelanggan dengan memberikan pelayanan yang 

luar biasa karena telah memberikan 100% bisnis dan waktunya. Dengan mewujudkan 

misi PT. Citas Otis Elevator yaitu menjadi yang terdepan dalam pelayanan, dalam produk 

dan terdepan dalam kinerja. 

4.1.4  Nilai-Nilai dan Prinsip PT. Citas Otis Elevator 

Dengan mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dan melakukan banyak hal kecil 

dengan tepat setiap hari. OTIS memberikan kepada pelanggan. 

  1. Sumber Daya Manusia 

Yakin bahwa hal terpenting di perusahaan Otis adalah karyawan dapat 

pulang ke kerumah setelah selesai bekerja setiap hari. 
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  2. Keselamatan 

Jutaan orang di seluruh dunia menggunakan elevator dan escalator Otis 

setiap hari tanpa memperhatikan keselamatannya. Bagi kami, hal itu merupakan 

sukses. Kami mengerti bahwa satu-satunya cara adalah membuat pengguna 

peralatan kami merasa aman. 

  3. Kualitas 

Selama lebih dari 150 tahun, kualitas telah menjadikan Otis nama yang 

terpercaya di sector industry ini. 

  4. Integritas 

Kami harus melakukan hal yang tepat setiap waktu, dan menjalankan 

bisnis kami sesuai dengan aturan main dan hukum yang berlaku. Dengan 

bertindak secara etis dan terhormat, kami berhasil mendapatkan loyalitas 

pelanggan. 

4.2 Hasil Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan kali ini, peneliti memiliki tujuan untuk mencari 

pengaruh antara relationship marketing terhadap customer loyalty pada PT. Citas Otis 

Elevator di Jakarta. Dalam penelitian ini menggunakan 30 responden, dimana hasil 

penelitian serta analisisnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini:  
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4.2.1 Karakteristik Responden 

 Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada 30 

pelanggan PT. Citas Otis Elevator dimana pelanggan tersebut bukan perorangan 

melainkan perusahaan/korporasi yang berada di wilayah DKI Jakarta. Dalam gambaran 

umum karakteristik responden ini akan disajikan data mengenai profil responden yang 

dikelompokan berdasarkan jenisa perusahaan. 

4.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha  

Gambar 4.1 

Pengelompokan Responden Berdasarkan Jenis Usaha 

            
             

Sumber : Data primer yang diolah 

Peningkatan Customer..., Muhammad Ramadhi, Ma.-IBS, 2015



67 
 

Berdasarkan gambar 4.1 diatas terlihat bahwa dari 30 responden perusahaan yang 

menjadi objek penelitian terdapat 4 jenis perusahaan, yaitu perusahaan bergerak dibidang 

industri, perusahaan bergerak dibidang perdagangan, perusahaan jasa, dan perusahaan 

bergerak dibidang properti dalam hal ini adalah apartemen. 

 Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa persentase perusahaan yang bergerak 

dibidang properti/apartemen mendominsai sebanyak  43,33%, diurutan kedua adalah 

perusahaan jasa yaitu dibidang perhotelan, rumah sakit dan sekolah sebesar 30%, 

kemudian perusahaan yang bergerak dibidang industri sebesar 20%, dan yang terakhir 

adalah perusahaan perdagangan sebesar 6,67%. 

 

4.2.2 Analisis Data Pre-test 

4.2.2.1 Uji Validitas Pre-test 

Sebelum melakukan penyebaran kuesioner kepada 30 responden, peneliti 

melakukan pre-test terlebih dahulu. Dalam pre-test ini peneliti mengambil 10 responden 

untuk melihat apakah pertanyaan dari kuesioner tersebut valid atau tidak, jika valid maka 

peneliti dapat melanjutkan penelitian ke tahap berikutnya. 

 1. Trust pre-test 
Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Trust 

Indikator KMO MSA Factor 
Loading 

Variance 
Explained (%) 

Kriteria 
Validitas 

1.Memiliki integritas 
yang tinggi. 

 
 
 

 
0.676 

 
0,947 

 
 
 

 
Valid 
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Indikator KMO MSA Factor 
Loading 

Variance 
Explained (%) 

Kriteria 
Validitas 

 
2.Bekerja dalam 

hubungan  yang 
sangat dekat. 

 
 
 
 
 

0.745 

 
0.720 

 
0,889 

 
 
 
 
 

63,613 

 
Valid 

3.Reputasi yang 
dimiliki produk. 

 

 
0.828 

 
0,847 

 
Valid 

4.Dapat dipercaya. 
 

 
0.814 

 
0,698 

 
Valid 

5.Konsisten dalam 
memberikan 
pelayanan 

 
0.797 

 
0,538 

 
Valid 

 
Sumber  : Data kuesioner yang diolah 

 
 
 

Dari hasil analisis diperoleh nilai Kaiser Meyer-Olkin Measures of Sampling 

Adequacy pada kolom KMO adalah sebesar 0,745. Hasil ini memperlihatkan bahwa nilai 

instrument ini valid karena nilai KMO melebihi dari 0,5.  

Selanjutnya, dengan melihat Measure of Sampling Adequacy (MSA) dan Factor 

Loading jika nilai hasil MSA dan Factor Loading lebih dari 0,5 maka variabel masih 

dapat diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut. Dari hasil tabel 4.3 dapat dilihat hasil 

MSA dan Factor Loading dari masing-masing indikator adalah diatas 0,5 yang berarti 

variabel dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut. 

Pada analisis berikutnya yaitu output total variance explained , Yang berarti 

terjadi validitas unidimensional  dimana (validitas tersebut mencerminkan 1 dimensi 
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konstruk/variabel). Tabel 4.1 menunjukan total variance explained dari komitmen 

sebesar 63,613%. Nilai tersebut merupakan nilai yang diharapkan.. Bila terdapat >1 maka 

berarti ada pernyataan yang tidak valid.  

  
2. Commitment pre-test 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Commitment 

Indikator KMO MSA Factor 
Loading 

Variance 
Explained (%) 

Kriteria 
Validitas 

1.Nyaman dalam 
menjalin hubungan 
dengan 
perusahaan. 

 

 

 
0,664 

 

0,610 

 

0,930 

 

 

 
76,912 

 

Valid 

2.Memahami apa 
yang diinginkan 
pelanggan. 

 
0,705 

 
0,849 

 
Valid 

3.Mempunyai rasa 
memiliki yang 
kuat  

 
0,705 

 
0,849 

 
Valid 

Sumber  : Data kuesioner yang diolah 

 

Dari hasil analisis uji validitas komitmen diperoleh nilai Kaiser Meyer-Olkin 

Measures of Sampling Adequacy pada kolom KMO adalah sebesar 0,664. Hasil ini 

memperlihatkan bahwa nilai instrument ini valid karena nilai KMO melebihi dari 0,5. 

Selanjutnya, dengan melihat Measure of Sampling Adequacy (MSA) dan Factor 

Loading jika nilai hasil MSA dan Factor Loading lebih dari 0,5 maka variabel masih 

dapat diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut. Dari hasil tabel 4.2 dapat dilihat hasil 

Peningkatan Customer..., Muhammad Ramadhi, Ma.-IBS, 2015



70 
 

MSA dan Factor Loading dari masing-masing indikator adalah diatas 0,5 yang berarti 

variabel dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut. 

Pada analisis berikutnya yaitu output total variance explained , Yang berarti 

terjadi validitas unidimensional dimana (validitas tersebut mencerminkan 1 dimensi 

konstruk/variabel). Tabel 4.2 menunjukan total variance explained dari komitmen 

sebesar 76,912%. Nilai tersebut merupakan nilai yang diharapkan. 

 

3. Communication pre-test 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Communication 

 
Indikator 

 
KMO MSA 

Factor 
Loading 

Variance 
Explained (%) 

Kriteria 
Validitas 

1.Perusahaan sering 
menjalin komunikasi 
dengan pelanggan. 

 

 

 

0,696 

 

0,797 

 

0,881 

 

 

 

66,072 

 

Valid 

2.Perusahaan 
menjalankan 
program public 
relation. 

 
0,676 

 
0,796 

 
Valid 

3.Memberikan 
pelayanan dengan 
cara yang ramah 

 
0,653 

 
0,936 

 
Valid 

4.Membantu 
memberikan 
informasi harga yang 
lebih baik 

 
0,653 

 
0,599 

 
Valid 

Sumber  : Data kuesioner yang diolah 
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Dari hasil analisis uji validitas komitmen diperoleh nilai Kaiser Meyer-Olkin 

Measures of Sampling Adequacy pada kolom KMO adalah sebesar 0,696. Hasil ini 

memperlihatkan bahwa nilai instrument ini valid karena nilai KMO melebihi dari 0,5. 

Selanjutnya, dengan melihat Measure of Sampling Adequacy (MSA) dan Factor 

Loading jika nilai hasil MSA dan Factor Loading lebih dari 0,5 maka variabel masih 

dapat diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut. Dari hasil tabel 4.3 dapat dilihat hasil 

MSA dan Factor Loading dari masing-masing indikator adalah diatas 0,5 yang berarti 

variabel dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut. 

Pada analisis berikutnya yaitu output total variance explained , Yang berarti 

terjadi validitas unidimensional dimana (validitas tersebut mencerminkan 1 dimensi 

konstruk/variabel). Tabel 4.3 menunjukan total variance explained dari komitmen 

sebesar 66,072%. Nilai tersebut merupakan nilai yang diharapkan. 

  
4. Customer Loyalty pretest 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Customer Loyalty 

 
Indikator 

 
KMO 

 
MSA 

Factor 
Loading 

Variance 
Explained (%) 

Kriteria 
Validitas 

1. Word of Mouth 
(mereferensikan 
kepada orang lain) 

 
 

 
 
 
 
 

0,517 

 
 

0,526 

 
 

0,810 

 
 
 
 
 
 
 

77,197 

 
 

Valid 

2. Reject Another 
(menolak 
menggunakan 
produk lain) 

 
 

0,510 

 
 

0,966 

 
 

Valid 
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3. Repeat purchasing 

(melakukan 
pembelian ulang) 

 
 

0,520 

 
 

0,852 

 
 

Valid 

Sumber  : Data kuesioner yang diolah 

Dari hasil analisis uji validitas komitmen diperoleh nilai Kaiser Meyer-Olkin 

Measures of Sampling Adequacy pada kolom KMO adalah sebesar 0,517. Hasil ini 

memperlihatkan bahwa nilai instrument ini valid karena nilai KMO melebihi dari 0,5. 

Selanjutnya, dengan melihat Measure of Sampling Adequacy (MSA) dan Factor 

Loading jika nilai hasil MSA dan Factor Loading lebih dari 0,5 maka variabel masih 

dapat diprediksi dan dapat dianalisis lebih lanjut. Dari hasil tabel 4.4 dapat dilihat hasil 

MSA dan Factor Loading dari masing-masing indikator adalah diatas 0,5 yang berarti 

variabel dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut. 

Pada analisis berikutnya yaitu output total variance explained , Yang berarti 

terjadi validitas unidimensional dimana (validitas tersebut mencerminkan 1 dimensi 

konstruk/variabel). Tabel 4.4 menunjukan total variance explained dari komitmen 

sebesar 77,197%. Nilai tersebut merupakan nilai yang diharapkan. 

 

4.2.2.2 Uji Reabilitas Pre-test 

Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Cronbach’s 

Alpha. Nilai koefisien reliabilitas Cronbach’s Alpha berkisar antara 0 hingga 1, dimana 

koefisien reliabilitas sebesar 0.6 atau kurang secara umum mengindikasikan reliabilitas 
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yang kurang memuaskan (Malhotra, 2007). Hasil uji reliabilitas pada data pre-test 

penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reabilitas Pre-test 

No. Variabel N of 

Item 

Koefisien Reliabilitas 
Cronbach’s Alpha 

Cronbach’s Alpha 
yang diharapkan 

Keterangan 
Reliabilitas 

1 Trust 5 0,847 0,6 Reliabel 

2 Commitment 3 0,841 0,6 Reliabel 

3 Communication 4 0,803 0,6 Reliabel 

4 Customer 
Loyalty 

3 0,841 0,6 Reliabel 

Sumber  : Data kuesioner yang diolah 

Berdasarkan dari tabel 4.5 dapat dilihat bahwa hasil nilai dari Cronbach’s Alpha 

terhadap dimensi kualitas pelayanan memenuhi syarat reliabilitas suatu instrumen karena 

memiliki nilai diatas 0.6. Untuk variabel trust dengan nilai 0.847, commitment 0.841, 

communication 0.803, dan customer loyalty 0.841. 

 

4.2.3 Analisis Data Penelitian 

 Setelah dilakukan proses pretest, maka peneliti melakukan test sesungguhnya 

dimana peneliti menyebarkan kuesioner kepada 26 responden dan dilakukan analisis pada 

data tersebut, dimana hasil dari analisis data tersebut dapat dilihat pada uraian dibawah 

ini: 
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4.2.3.1 Uji Validitas Keseluruhan 

Pengujian analisis faktor ini kurang lebih sama manfaatnya seperti yang peneliti 

lakukan di dalam pretest yaitu untuk mengetahui tingkat valliditas dan reliabilitas dari 

data yang diperoleh peneliti setelah menyebar kuesioner kepada 26 responden. Hasil 

analisis ini dapat dijadikan acuan peneliti apakah data yang diperoleh dari penyebaran 

kuesioner tersebut layak untuk dijadikan data acuan dari penelitian yang sedang 

dilakukan saat ini. Dibawah ini merupakan hasil dari pengujian tingkat validitas yang 

peneliti lakukan:  

1. Trust 
Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Trust 

Indikator KMO MSA Factor 
Loading 

Variance 
Explained (%) 

Kriteria 
Validitas 

1.Memiliki integritas 
yang tinggi. 

 
 
 

 
 
 
 
 

0.795 

 
0.819 

 

 
0,874 

 
 
 

 
 
 
 
 

64,993 

 
Valid 

2.Bekerja dalam 
hubungan  yang 
sangat dekat. 

 
0.849 

 
0,873 

 
Valid 

3.Reputasi yang 
dimiliki produk. 

 

 
0.759 

 
0,777 

 
Valid 

4.Dapat dipercaya. 
 

 
0.816 

 
0,838 

 
Valid 

5.Konsisten dalam 
memberikan 
pelayanan 

 
0.690 

 
0,646 

 
Valid 

 
Sumber  : Data kuesioner yang diolah 
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Berdasarkan hasil analisis data penelitian kuesioner terhadap 30 responden yang 

telah dilakukan peneliti, dapat dilihat pada tabel 4.6 bahwa nilai KMO pada varibel trust 

sebesar 0,795 yang mengindikasikan bahwa anlisis faktor telah memadai, karena 0,795 > 

0,5 selain itu semua indikator memenuhi syarat validitas dari syarat yang telah peneliti 

lakukan yaitu standar minimal loading factor dan MSA sebesar 0,5. Tentunya hal ini 

cukup memberikan serta menambah keyakinan peneliti bahwa setiap indikator pada 

variabel trust bisa diolah untuk proses penelitian selanjutnya. 

 2. Commitment 
Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Commitment 

Indikator KMO MSA Factor 
Loading

Variance 
Explained (%) 

Kriteria 
Validitas

1.Nyaman dalam menjalin 
hubungan dengan 
perusahaan. 

 

 

 
0,571 

 

0,555 

 

0,875 

 

 

 
68,004 

 

Valid 

2.Memahami apa yang 
diinginkan pelanggan. 

 
0,718 

 
0,652 

 
Valid 

3.Mempunyai rasa memiliki 
yang kuat  

 
0,543 

 
0,922 

 
Valid 

Sumber  : Data kuesioner yang diolah 

 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian kuesioner terhadap 30 responden yang 

telah dilakukan peneliti, dapat dilihat pada tabel 4.7 bahwa nilai KMO pada varibel 

commitment sebesar 0,571 yang mengindikasikan bahwa anlisis faktor telah memadai, 

karena nilai KMO tidak kurang dari 0,5. Selain itu semua indikator memenuhi syarat 
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validitas dari syarat yang telah peneliti lakukan yaitu standar minimal loading factor dan 

MSA sebesar 0,5. Tentunya hal ini cukup memberikan serta menambah keyakinan 

peneliti bahwa setiap indikator pada variabel commitment bisa diolah untuk proses 

penelitian selanjutnya. 

3. Communication 
Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Communication 

 
Indikator 

 
KMO MSA 

Factor 
Loading 

Variance 
Explained (%) 

Kriteria 
Validitas 

1.Perusahaan sering 
menjalin komunikasi 
dengan pelanggan. 

 
 

 
 
 
 
 

0,796 

 
 

0,815 

 
 

0,861 

 
 
 
 
 
 
 

77,983 

 
 

Valid 

2.Perusahaan 
menjalankan 
program public 
relation. 

 
 

0,782 

 
 

0,889 

 
 

Valid 

3.Memberikan 
pelayanan dengan 
cara yang ramah 

 
 

0,910 

 
 

0,842 

 
 

Valid 

4.Membantu 
memberikan 
informasi harga yang 
lebih baik 

 
 

0,725 

 
 

0,938 

 
 

Valid 

Sumber  : Data kuesioner yang diolah 

 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian kuesioner terhadap 30 responden yang 

telah dilakukan peneliti, dapat dilihat pada tabel 4.8 bahwa nilai KMO pada varibel 

communication sebesar 0,796 yang mengindikasikan bahwa anlisis faktor telah memadai, 

karena 0,796 > 0,5. selain itu semua indikator memenuhi syarat validitas dari syarat yang 
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telah peneliti lakukan yaitu standar minimal loading factor dan MSA sebesar 0,5. 

Tentunya hal ini cukup memberikan serta menambah keyakinan peneliti bahwa setiap 

indikator pada variabel communication bisa diolah untuk proses penelitian selanjutnya. 

 
4. Customer Loyalty 

Tabel 4.9 
Hasil Uji Validitas Customer Loyalty 

 
Indikator 

 
KMO 

 
MSA 

Factor 
Loading 

Variance 
Explained (%) 

Kriteria 
Validitas 

1. Word of Mouth (mereferensi 
kepada orang lain) 

 

 

0,555 

 
0,541 

 
0,862 

 

 

63,720 

 
Valid 

2. Reject Another (menolak 
menggunakan produk lain) 

 
0,534 

 
0,907 

 
Valid 

3.Repeat  purchasing 
(melakukan pembelian ulang) 

 
0,701 

 
0,588 

 
Valid 

Sumber  : Data kuesioner yang diolah 

 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian kuesioner terhadap 30 responden yang 

telah dilakukan peneliti, dapat dilihat pada tabel 4.9 bahwa nilai KMO pada varibel 

customer loyalty sebesar 0,555 yang mengindikasikan bahwa anlisis faktor telah 

memadai, karena 0,555 > 0,5. selain itu semua indikator customer loyalty memenuhi 

syarat validitas dari syarat yang telah peneliti lakukan yaitu standar minimal loading 

factor dan MSA sebesar 0,5. Pada tabel  4.9 dapat dilihat dari nilai MSA dan loading 

factor setiap indikator customer loyalty tidak ada yang dibawah nilai standar minimal 

syarat ketentuan dari peneliti atau diatas 0,5. Tentunya hal ini cukup memberikan serta 
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menambah keyakinan peneliti bahwa setiap indikator pada variabel customer loyalty bisa 

diolah untuk proses penelitian selanjutnya. 

 

4.2.3.2 Uji Reliabilitas Keseluruhan 

Berdasarkan perhitungn yang didapatkan dari variabel trust, commitment, 

communication, dan customer loyalty dapat dilihat bahwa setiap pernyataan yang 

digunakan untuk mengukur masing-masing variabel adalah konsisten dan variabel-

variabel tersebut dapat diandalkan (reliable) bila memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Reabilitas 

No. Variabel N of 
Item 

Koefisien Reliabilitas 
Cronbach’s Alpha 

Cronbach’s Alpha 
yang diharapkan 

Keterangan 
Reliabilitas 

1 Trust 5 0,856 0,6 Reliabel 

2 Commitment 3 0,765 0,6 Reliabel 

3 Communication 4 0,902 0,6 Reliabel 

4 Customer 
Loyalty 

3 0,714 0,6 Reliabel 

Sumber  : Data kuesioner yang diolah 

Dari hasil pada tabel 4.10 tersebut dapat diketahui bahwa variabel trust, 

commitment, communication, dan customer loyalty dapat dikatakan bahwa jawaban 

responden terhadap pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk mengukur masing-

masing variabel adalah konsisten dan semua variabel dapat dinyatakan reliabel karena 

memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. 
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4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda, suatu model harus 

memenuhi beberapa asumsi klasik terlebih dahulu diantaranya adalah: 

 
4.2.4.1 Uji Normalitas 

Dalam pengujian normalitas ini peneliti ingin mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi antara variabel terikat (depentdent variable) dan variabel bebasnya 

(indepentdent variable) terdistribusi secara normal atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat 

berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan 

metode statistik maka akan diperoleh sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Uji Normalitas 

         
           Sumber : Data primer yang diolah 
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Berdasarkan pada gambar 4.2 Uji Normalitas menunjukan bahwa sebaran data 

yang terjadi tersebar disekeliling garis lurus atau tidak terpencar jauh dari garis lurus 

sehingga dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas data bisa dipenuhi. 

 

4.2.4.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik tidak terjadi 

korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam 

model regresi adalah dengan melihat nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). 

Apabila nilai tolerance > 10% dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak ada 

multikolinieritas antarvariabel bebas dalam model regresi. 

Tabel 4.11  

Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

   Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1(Constant) -3.854 1.842  -2.092 .046   

 Trust .323 .079 .382 4.071 .000 .681 1.468

commitment .280 .078 .371 3.617 .001 .568 1.760

communication .195 .059 .346 3.291 .003 .541 1.847

a. Dependent Variable: customer loyalty      

Sumber  : Data kuesioner yang diolah 
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Berdasarkan pada tabel 4.11, dapat dilihat bahwa masing-masing variabel tersebut 

memiliki nilai tolerance diatas 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara setiap variabel independen. 

 

4.2.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian selanjutnya adalah menguji keanekaragaman jenis data dengan 

menggunkan uji heteroskedastisitas, pengujian ini merupakan salah satu cara yang bisa 

digunakan peneliti untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam suatu model 

regresi. Cara pengujiannya bisa menggunakan grafik plot yaitu grafik yang terbentuk 

antara nilai prediksi ZPRED dengan nilai residualnya SRESID (Ghozali, 2006). 

Hasil analisis tersebut akan membentuk scatter plot dan pen 

eliti dapat melihat apakah dalam scatter plot tersebut membentuk pola tertentu 

atau tidak. Berikut hasil analisis data yang telah diolah: 

Gambar 4.3 
Uji Heterokedastisitas 

          
                  Sumber : Data primer yang diolah 
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Dilihat dari gambar 4.3 tersebut terlihat titik-titik (plot) yang menyebar secara 

acak dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dari gambar 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi 

dalam penelitian ini, sehingga model regresi tersebut layak untuk digunakan. 

4.2.5 Analisis Regresi Berganda 

Tujuan peneliti melakukan analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui 

adanya variabel independen yaitu relationship marketing (X) yang terdiri dari tiga 

dimensi yakni trust (X1), commitment (X2), dan communication (X3) terdapat variabel 

dependen yaitu customer loyalty (Y). 

 

4.2.5.1 Koefisien Determinasi (adjusted R square) 

Dalam model regresi R square digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Setelah dilakukan 

proses analisis dengan menggunakan metode statistik maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.12 
Uji R Square 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

1 
.919a .844 .826 1.357 

a. Predictors: (Constant), communication, trust, commitment 

Sumber : Data primer yang diolah 
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Berdasarkan tabel 4.12 besarnya adjusted R squared adalah 0,826. Nilai tersebut 

dapat melihat besarnya pengaruh trust, commitment dan communication terhadap 

customer loyalty dengan cara menghitung koefisien determinasi (KD) dengan 

menggunakan rumus dibawah ini. 

KD = adjusted R squared x 100% 

KD = 0,826 x 100% 

KD = 82,6% 

Peneliti dapat menyatakan bahwa dengan adanya variasi hubungan yang terjadi 

dalam variabel customer loyalty 82,6% dapat dipengaruhi oleh variabel trust, commitment 

dan communication sedangkan sisanya 17,4% adalah sumbangan dari variabel lain yang 

tidak dimasukkan kedalam penelitian ini. 

 

4.2.6 Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1 Uji F 

Untuk melihat hubungan antara variabel trust, commitment, dan communication 

secara bersama-sama terhadap customer loyalty, peneliti melakukan uji F-test dimana 

analisis pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi yang terdapat didalam 

tabel ANOVA, dan dibawah ini adalah hasil dari pengolahan datanya: 
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Tabel 4.13 

ANOVA 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 259.316 3 86.439 46.935 .000a

Residual 47.884 26 1.842   

Total 307.200 29    

a. Predictors: (Constant), communication, trust, commitment   

b. Dependent Variable: customer loyalty    

Sumber : Data primer yang diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 yang berarti secara 

bersama-sama variabel trust, commitment, dan communication berpengaruh signifikan 

terhadap customer loyalty PT. Citas Otis Elevator di Jakarta. Dengan ini maka Ho ditolak 

dan Ha tidak dapat ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa terdapat pengaruh trust, 

commitment, dan communication secara bersama-sama terhadap customer loyalty PT. 

Citas Otis Elevator di Jakarta. 

 

4.2.6.2 Uji T 

Untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel trust, commitment, dan 

communication secara individu terhadap customer loyalty maka digunakan uji t pada 

tabel 4.16 dibawah ini: 
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Tabel 4.14 

Coefficients 

   Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1(Constant) -3.854 1.842  -2.092 .046 

 Trust .323 .079 .382 4.071 .000 

commitment .280 .078 .371 3.617 .001 

communication .195 .059 .346 3.291 .003 

a. Dependent Variable: customer loyalty    

            Sumber : Data kuesioner yang diolah 

 

1  Trust 

Ho1 : Trust tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer loyalty 

PT. Citas Otis Elevator di Jakarta. 

Ha1 : Trust memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer loyalty PT. 

Citas Otis Elevator di Jakarta. 

Berdasarkan perhitungan tabel 4.14 diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 dan nilai 

tersebut kurang dari 0,05 maka Ho ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa trust memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap customer loyalty PT. Citas Otis Elevator di Jakarta. 

2. Commitment 
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Ho2 : Commitment tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer 

loyalty PT. Citas Otis Elevator di Jakarta. 

Ha2 : Commitment memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer loyalty 

PT. Citas Otis Elevator di Jakarta. 

Berdasarkan perhitungan tabel 4.14 diperoleh nilai Sig. sebesar 0,001 dan nilai 

tersebut kurang dari 0,05 maka Ho ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa commitment 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer loyalty PT. Citas Otis Elevator di 

Jakarta. 

3.  Communication 

Ho3 : Communication  tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

customer loyalty PT. Citas Otis Elevator di Jakarta. 

Ha3 : Communication memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer 

loyalty PT. Citas Otis Elevator di Jakarta. 

Berdasarkan perhitungan tabel 4.14 diperoleh nilai Sig. sebesar 0,012 dan nilai 

tersebut kurang dari 0,05 maka Ho ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa communication 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap customer loyalty PT. Citas Otis Elevator di 

Jakarta. 
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Untuk menentukan variabel paling dominan dalam mempengaruhi nilai variabel 

dependent dalam suatu model regresi linear, maka digunakan nilai Beta Coefficient. 

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi terlihat bahwa variabel yang memiliki koefisien 

beta tertinggi terdapat pada variabel trust dengan nilai koefisien beta sebesar 0,323. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi customer loyalty 

adalah trust. 

 

4.2.6.3 Model Persamaan Penelitian 

Berdasarkan hasil tabel 4.14, coefficients dan pembahasan sebelumnya maka 

sesuai dengan persamaan regresi pada Bab 3 sebelumnya didapatkan model persamaan 

dalam penelitian ini adalah: 

Customer Loyalty  = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + μ 

Customer Loyalty  = -3.845 + 0,323X1 + 0,280X2 + 0,195X3 + μ 

Keterangan : 

α    =   konstanta 

X1  =   Trust 

X2  =  Commitment 

X3  =  Communication 

β1   =  koefisien regresi dari kepercayaan 

β2   =  koefisien regresi dari komitmen 

β3   =  koefisien regresi dari komunikasi 

μ   =  standard error 
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Koefisien regresi variabel bebas (trust, commitment, dan communication) 

menunjukan nilai positif, artinya terdapat hubungan positif atau searah antara variabel 

bebas (trust, commitment, dan communication), dengan variabel tidak bebas (customer 

loyalty). Oleh karena itu apabila trust, commitment, dan communication sebagai variabel 

bebas meningkat maka customer loyalty juga akan meningkat. Sedangkan yang menjadi 

variabel paling dominan dalam penelitian ini adalah variabel trust. 

 

4.2.7 Implikasi Manajerial 

Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis data, 

peneliti juga ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian ini ke 

dalam implikasi manajerial. Dari hasil analisis yang telah dikumpulkan, maka dapat 

dilakukan analisis average value pada setiap indikator trust, commitment, dan 

communication sebagai dasar implikasi manajerial. Tujuan penggunaan average value 

adalah untuk mengetahui rata-rata jawaban dari setiap indikator trust, commitment, dan 

communication. Adapun hasil analisis average value pada variabel trust adalah: 

Tabel 4.15 

Average Value Trust 

Variabel Indikator  Average 
Value 

Average Value 
Trust 

 
 
 

 
Memiliki integritas  yang 
tinggi 

 
5,633 
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Variabel Indikator  Average 
Value 

Average Value 
Trust 

 
 
 
 

 
Trust 

 
Bekerja dalam hubungan  yang 
sangat dekat 

 
5,733 

 

 

 

 

5,547 

 
Reputasi yang dimiliki produk 

 
5,800 

 

 
Dapat dipercaya 

 
5,367 

 
 
Konsisten dalam memberikan 
pelayanan 

 
5,200 

 

Sumber : Data primer yang diolah 

Hasil analisis dimulai dari variabel trust, berdasarkan analisis tabel 4.15 dapat 

dilihat bahwa secara garis besar penilaian pelanggan pengguna lift Otis sudah baik karena 

dari skala penilaian antara 1 sampai 7, pada variabel trust rata-rata penilaian responden 

sebesar 5,547, hasil tersebut melebihi  standar penilaian yaitu sebesar 5.  

 Untuk hasil indikator dengan average value dimulai dari yang tertinggi yaitu 

memiliki integritas yang tinggi, bekerja dalam hubungan yang sangat dekat, reputasi yang 

dimiliki produk dan dapat dipercaya. Artinya disini terlihat bahwa pelanggan sudah 

merasakan bahwa PT. Citas Otis Elevator memiliki integritas yang tinggi, bekerja dalam 

hubungan yang dekat dengan pelanggan, memiliki reputasi produk yang baik dan dapat 

dipercaya. 
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Adanya kepercayaan yang cukup tinggi pada pelanggan PT. Citas Otis Elevator, 

dapat disimpulkan bahwa kepercayaan berpengaruh cukup tinggi dan positif terhadap 

loyalitas pelanggan untuk tetap setia menggunakan jasa PT. Citas Otis Elevaator. 

Kepercayaan dalam suatu hubungan bisnis akan mengurangi konflik dan meningkatkan 

loyalitas para pelanggannya. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Peppers (2004), bahwa kepercayaan mempunyai pengaruh terhadap loyalitas berupa niat 

ulang melakukan pembelian dan melakukan intensitas pembelian ulang. 

Dari kelima indikator trust tersebut ada satu indikator yang paling rendah adalah 

konsisten dalam memberikan pelayanan dengan rata-rata sebesar 5,200. Ketepatan waktu 

merupakan salah satu hal yang diperhitungkan oleg konsumen, dalam hal ini sebaiknya 

manajemen PT. Citas Otis Elevator harus bersikap focus on solution atau understanding 

customer needs, dalam hal ini ketika ada konsumen yang komplain atau membutuhkan 

bantuan akan lebih baik jika tenaga SDM selalu support dan siaga dalam hal ini 

memberikan pelayanan yang berfokus pada solusi atau menjawab kebutuhan dari 

konsumen bukan menambah masalah atau tidak memenuhi kebutuhan konsumen, 

Sehingga setiap pekerjaan dapat terkoordinasi dengan lebih baik. 

 Berikutnya peneliti akan menganalisis dari variabel commitment adapun uraian 

analisis dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.16 

Average Value Commitment 

Variabel Indikator Average 
Value 

Average 
Value 

Commitment
 
 
 
 

 
Commitment 

 
Pelanggan menikmati hubungan 
yang dijalin dengan perusahaan 

 
4,267 

 

 
 
 
 
 

4,467 

 
Memahami apa yang diinginkan 
pelanggan 

 
5,300 

 

 
Mempunyai rasa memiliki yang 
kuat 

 
3,833 

 

              Sumber : Data primer yang diolah 

Berdasarkan tabel 4.16 dari variabel commitment, dapat dilihat bahwa penilaian 

pelanggan terhadap PT. Citas Otis dengan skala panilaian antara 1 sampai 7, pada 

average value commitment penilaian responden sebesar 4,295.  Dari ketiga indikator  

yang memiliki nilai tertinggi yaitu pada indikator memahami apa yang diinginkan 

pelanggan. Artinya PT. Citas Otis Elevator sudah memiliki pemahaman yang baik dalam 

melayani setiap keinginan pelanggan, seperti ketika ada permintaan khusus mengenai 

konsep lift yang diinginkan oleh pelanggan, PT. Citasa Otis Elevator dapat melakukan 

penyesuaian dengan baik. 
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Sedangkan pada indikator mempunyai rasa memiliki yang kuat menghasilkan 

nilai average value terendah yaitu sebesar 3,833. Artinya pelanggan PT. Citas Otis 

Elevator belum cukup memiliki rasa loyalitas yang kuat.  

Hal yang perlu dilakukan oleh PT. Citas Otis Elevator adalah lebih merespon atau 

menyadari bahwa komitmen memilik potensi yang besar dalam menjaga pelanggan agar 

tetap setia. Perusahaan harus lebih menunjukan komitmen yang tulus untuk menjaga 

hubungan dengan pelanggan, misalnya dapat menggunakan konsep below the line, bisa 

dengan mengadakan event tentang kegunaan dan manfaat dari layanan lift Otis, serta uji 

coba unit lift terbaru secara gratis, maupun pengenalan teknologi terbaru yang dapat 

digunakan pelanggan. Ketika kualitas produk sudah dimaksimalkan, perusahaan bisa 

menggunakan adding more value kepada pelanggan, bisa dengan memberikan tambahan 

layanan, tambahan durasi garansi, maupun dengan memberikan bonus asesoris atau 

spareparts lift secara gratis kepada pelanggan yang potensial.   

Dengan demikian maka diharapkan dapat memberikan hal-hal yang mungkin 

dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga dapat menimbulkan rasa memiliki dan loyalitas 

yang lebih kuat dari pelanggan PT. Citas Otis Elevator. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Pitchard dalam Ramadania (2002) bahwa konsekuensi dari adanya 

komitmen adalah loyalitas yang diinterpretasikan sebagai pembelian yang terus menerus. 

Hal ini menunjukkan bahwa komitmen yang kuat dapat membentuk loyalitas pelanggan 

PT. Citas Otis Elevator. 
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Dan yang terakhir peneliti akan menganalisis dari variabel communication adapun 

uraian analisis dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Average Value Communication 

Variabel Indikator Average 
Value 

Average Value 
Communication

 
 
 
 
 

 
Communication 

Perusahaan sering menjalin 
komunikasi dengan 
pelanggan 

 
4,067 

 

 
 
 

 
 

 
4,471 

Perusahaan menjalankan 
program public relation 

 
4,600 

 
Memberikan pelayanan 
dengan cara yang ramah 

 
5,133 

 
Membantu memberikan 
informasi harga yang lebih 
baik 

 
4,367 

 
Sumber : Data primer yang diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.17 dari variabel communication, dapat dilihat bahwa hasil 

penilaian pelanggan terhadap PT. Citas Otis Elevator dengan skala panilaian antara 1 

sampai 7, penilaian responden sebesar 4,471.  Dari keempat indikator terdapat satu 

indikator yang memiliki nilai tertinggi yaitu pada indikator memberikan pelayanan 

dengan cara yang ramah. Artinya manajemen PT. Citas Otis Elevator baik dari 

receptionist, customer service, staff hingga board of director  mampu bekerja sama 

dengan baik untuk memberikan pelayanan yang ramah yang dapat dirasakan langsung 

oleh Pelanggan PT. Citas Otis Elevator. 
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Sedangkan pada indikator perusahaan sering menjalin komunikasi dengan 

pelanggan menghasilkan nilai average value terendah yaitu sebesar 4,067. Hal yang perlu 

dilakukan PT. Citas Otis Elevator  dengan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. 

Hal ini sangat penting karena dapat menunjukan bahwa perusahaan selalu peduli kepada 

pelanggannya dengan demikian pelanggan pun akan merasa diperhatikan dan akan 

terbangun empati. Hal yang mungkin simple menurut kita tapi bisa sangat berarti 

dampaknya bagi pelanggan, bisa berupa PT. Citas Otis Elevator akan terus secara berkala 

menghubungi pelanggan untuk menanyakan kabar dan produk apakah masih sesuai 

dengan harapan pelanggan, atau mengirimkan email/sms mengenai informasi terbaru 

mengenai produk, bisa juga dengan mengirimkan undangan untuk gala dinner special for 

customer, atau mengirimkan gift kepada konsumen sebagai wujud apresiasi sudah 

menjadi bagian dari bisnis PT. Citas Otis Elevator   

Hal ini konsisten dengan teori Mohr & Nevin (1996), yang menyatakan bahwa 

komunikasi yang terjadi antara kedua belah pihak akan mempererat hubungan kerjasama 

yang terjadi, sehingga bukan tidak mungkin menumbuhkan loyalitas dibenak pelanggan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan menganai pengaruh relationship 

marketing terhadap customer loyalty pada PT. Citas Otis Elevator di Jakarta, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Trust memiliki pengaruh signifikan terhadap customer loyalty pada PT. 

Citas Otis Elevator di Jakarta.  

2. Commitment memiliki pengaruh signifikan terhadap customer loyalty pada 

PT. Citas Otis Elevator di Jakarta. 

3. Communication memiliki pengaruh signifikan terhadap customer loyalty 

pada PT. Citas Otis Elevator di Jakarta. 

4. Berdasarkan hasil analisis regresi variabel trust memiliki pengaruh yang 

dominan terhadap customer loyalty pada PT. Citas Otis Elevator di 

Jakarta.  

5.2 Saran Untuk Perusahaan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka 

saran-saran yang dapat penulis lakukan antara lain adalah: 
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1. Dalam hal trust adalah unsur penting dalam hubungan antara perusahaan 

dengan pelanggannya, agar dapat lebih meningkatkan customer loyalty, 

sebaiknya manajemen PT. Citas Otis Elevator dapat lebih bersikap pada 

focus on solution atau understanding customer needs, dalam hal ini ketika 

ada konsumen yang komplain atau membutuhkan bantuan akan lebih baik 

jika tenaga SDM selalu support dan siaga  untuk memberikan pelayanan 

yang berfokus pada solusi, jadi ketika ada masalah yang dialami 

pelanggan tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan masalah tersebut, 

sehingga dapat menjawab kebutuhan dari konsumen bukan menambah 

masalah atau tidak terpenuhinya kebutuhan konsumen, dan setiap 

pekerjaan dapat terkoordinasi dengan lebih baik dengan pelanggan dan 

apa yang dijanjikan selalu dapat direalisaikan oleh manajemen PT. Citas 

Otis Elevator. 

2. Dalam hal commitment, Sebaiknya manajemen PT. Citas Otis Elevator 

lebih dapat merespon atau menyadari bahwa komitmen memilik potensi 

yang besar dalam menjaga agar pelanggan tetap setia. Perusahaan harus 

menunjukan komitmen yang tulus untuk menjaga hubungan dengan 

pelanggan, misalnya dapat menggunakan konsep below the line dengan 

mengadakan event tentang kegunaan dan manfaat dari layanan lift Otis, 

serta uji coba unit lift terbaru secara gratis, maupun pengenalan teknologi 

terbaru yang dapat digunakan pelanggan. Dengan demikia maka 
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diharapkan dapat memberikan hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh 

pelanggan, sehingga dapat menimbulkan rasa memiliki dan loyalitas yang 

kuat dari pelanggan PT. Citas Otis Elevator. 

3. Dalam hal communication, Sebaiknya manajemen PT. Citas Otis Elevator  

yang dapat diwakilkan oleh sales maupun divisi yang terkait agar selalu 

menjalin komunikasi yang lebih intens dengan memberikan informasi 

yang tepat waktu dan dapat diandalkan, hal yang dapat dilakukan PT. 

Citas Otis Elevator  dengan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. 

Hal ini sangat penting karena dapat menunjukan bahwa perusahaan selalu 

peduli kepada pelanggannya dengan demikian pelanggan pun akan merasa 

diperhatikan dan akan terbangun empati. Hal yang mungkin simple 

menurut kita tapi bisa sangat berarti dampaknya bagi pelanggan, bisa 

berupa PT. Citas Otis Elevator akan terus secara berkala menghubungi 

pelanggan untuk menanyakan kabar dan produk apakah masih sesuai 

dengan harapan pelanggan, atau mengirimkan email/sms mengenai 

informasi terbaru mengenai produk, bisa juga dengan mengirimkan 

undangan untuk gala dinner special for customer, atau mengirimkan gift 

kepada konsumen sebagai wujud apresiasi sudah menjadi bagian dari 

bisnis PT. Citas Otis Elevator 
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1. Uji Validitas Pre-test 

1. Trust 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .745

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 21.442

df 10

Sig. .018

 
 

Anti-image Matrices 

  item1 itme2 item3 itme4 item5 

Anti-image Covariance item1 .126 -.118 -.102 -.075 -.034 

itme2 -.118 .191 .004 .065 -.040 

item3 -.102 .004 .343 -.068 .095 

itme4 -.075 .065 -.068 .627 -.185 

item5 -.034 -.040 .095 -.185 .765 

Anti-image Correlation item1 .676a -.763 -.490 -.267 -.109 

itme2 -.763 .720a .016 .187 -.103 

item3 -.490 .016 .828a -.148 .185 

itme4 -.267 .187 -.148 .814a -.267 

item5 -.109 -.103 .185 -.267 .797a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)    

 
 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.181 63.613 63.613 3.181 63.613 63.613

2 .868 17.351 80.964    

3 .596 11.928 92.891    

4 .273 5.467 98.358    
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Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.181 63.613 63.613 3.181 63.613 63.613

2 .868 17.351 80.964    

3 .596 11.928 92.891    

4 .273 5.467 98.358    

5 .082 1.642 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 
 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

item1 .947 

itme2 .889 

item3 .847 

itme4 .698 

item5 .538 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
2. Commitment pretest 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .664

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 10.293

df 3

Sig. .016
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Anti-image Matrices 

  item1 item2 item3 

Anti-image Covariance item1 .328 -.229 -.229

item2 -.229 .488 -.012

item3 -.229 -.012 .488

Anti-image Correlation item1 .610a -.573 -.573

item2 -.573 .705a -.024

item3 -.573 -.024 .705a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)  

 
 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.307 76.912 76.912 2.307 76.912 76.912

2 .476 15.873 92.785    

3 .216 7.215 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 
 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

item1 .930 

item2 .849 

item3 .849 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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3. Communication pretest 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .696

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 13.641

df 6

Sig. .034

 
 

Anti-image Matrices 

  item1 item2 item3 item4 

Anti-image Covariance item1 .405 -.052 -.161 -.085

item2 -.052 .430 -.194 .160

item3 -.161 -.194 .262 -.155

item4 -.085 .160 -.155 .690

Anti-image Correlation item1 .797a -.124 -.495 -.161

item2 -.124 .676a -.577 .293

item3 -.495 -.577 .653a -.364

item4 -.161 .293 -.364 .653a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)   

 
 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.643 66.072 66.072 2.643 66.072 66.072

2 .834 20.855 86.927    

3 .344 8.589 95.516    

4 .179 4.484 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 
 

Component Matrixa 
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 Component 

 1 

item1 .881 

item2 .796 

item3 .936 

item4 .599 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
4. Customer Loyalty pretest 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .517

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 13.801

df 3

Sig. .003

 
 

Anti-image Matrices 

  item1 item2 item3 

Anti-image Covariance item1 .408 -.191 .132

item2 -.191 .179 -.185

item3 .132 -.185 .308

Anti-image Correlation item1 .526a -.707 .372

item2 -.707 .510a -.789

item3 .372 -.789 .520a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)  
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Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.316 77.197 77.197 2.316 77.197 77.197

2 .575 19.151 96.348    

3 .110 3.652 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 
 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

item1 .810 

item2 .966 

item3 .852 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
 

2. Uji Validitas Keseluruhan 

1. Trust  

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .795

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 70.722

df 10

Sig. .000
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Anti-image Matrices 

  item1 itme2 item3 itme4 item5 

Anti-image Covariance item1 .355 -.136 -.162 -.053 -.060 

itme2 -.136 .381 -.111 -.068 -.087 

item3 -.162 -.111 .429 -.096 .147 

itme4 -.053 -.068 -.096 .428 -.232 

item5 -.060 -.087 .147 -.232 .564 

Anti-image Correlation item1 .819a -.370 -.416 -.137 -.133 

itme2 -.370 .849a -.276 -.169 -.188 

item3 -.416 -.276 .759a -.224 .299 

itme4 -.137 -.169 -.224 .816a -.472 

item5 -.133 -.188 .299 -.472 .690a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)    

 

 
 
 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.250 64.993 64.993 3.250 64.993 64.993

2 .870 17.392 82.385    

3 .352 7.035 89.420    

4 .279 5.575 94.995    

5 .250 5.005 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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Component Matrixa 

 Component 

 1 

item1 .874 

itme2 .873 

item3 .777 

itme4 .838 

item5 .646 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

2. Commitment 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .571

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 30.142

df 3

Sig. .000

 
 
 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.040 68.004 68.004 2.040 68.004 68.004

2 .742 24.736 92.740    

3 .218 7.260 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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Component Matrixa 

 Component 

 1 

item1 .875 

item2 .652 

item3 .922 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

 
3. Communication 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .796

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 75.789

df 6

Sig. .000

 
 

Anti-image Matrices 

  item1 item2 item3 item4 

Anti-image Covariance item1 .377 .020 -.084 -.147

item2 .020 .302 -.092 -.150

item3 -.084 -.092 .470 -.055

item4 -.147 -.150 -.055 .206

Anti-image Correlation item1 .815a .061 -.199 -.526

item2 .061 .782a -.246 -.602

item3 -.199 -.246 .910a -.178

item4 -.526 -.602 -.178 .725a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)   
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Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.119 77.983 77.983 3.119 77.983 77.983

2 .389 9.737 87.720    

3 .353 8.818 96.538    

4 .138 3.462 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 
 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

item1 .861 

item2 .889 

item3 .842 

item4 .938 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 
4. Customer Loyalty 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .555

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 23.031

df 3

Sig. .000
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Anti-image Matrices 

  item1 item2 item3 

Anti-image Covariance item1 .493 -.327 .019

item2 -.327 .454 -.177

item3 .019 -.177 .867

Anti-image Correlation item1 .541a -.690 .029

item2 -.690 .534a -.283

item3 .029 -.283 .701a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)  

 
 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1.912 63.720 63.720 1.912 63.720 63.720

2 .813 27.088 90.808    

3 .276 9.192 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 
 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

item1 .862 

item2 .907 

item3 .588 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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3. Uji Reliabilitas Pretest 

1. Uji Reliabilitas Trust Pretest 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0

Excludeda 0 .0

Total 10 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.847 5 

 
2. Uji Reliabilitas Commitment Pretest 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0

Excludeda 0 .0

Total 10 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.841 3 

 
3. Uji Reliabilitas Communication Pretest 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0

Excludeda 0 .0

Total 10 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.803 4 

 
4. Uji Reliabilitas Customer loyalty Pretest 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 10 100.0

Excludeda 0 .0

Total 10 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 
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Cronbach's 

Alpha N of Items 

.841 3 

 

 

4. Uji Reliabilitas Keseluruhan 

 

1. Uji Reliabilitas Trust 
 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.856 5 

 

 

 

2. Uji Reliabilitas Commitment 
 

 Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.765 3 
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3. Uji Reliabilitas Communication 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.902 4 

 

 
4. Uji Reliabilitas Customer loyalty 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.714 3 

 
 
5. Uji Normalitas 
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6. Uji Multikolinieritas 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -3.854 1.842  -2.092 .046   

trust .323 .079 .382 4.071 .000 .681 1.468

commitment .280 .078 .371 3.617 .001 .568 1.760

communication .195 .059 .346 3.291 .003 .541 1.847

a. Dependent Variable: customer loyalty      

 
7. Uji Heterokedastisitas 

 
 
8. Uji R Squared 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .919a .844 .826 1.357

a. Predictors: (Constant), communication, trust, commitment 
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9. Uji F 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 259.316 3 86.439 46.935 .000a 

Residual 47.884 26 1.842   

Total 307.200 29    

a. Predictors: (Constant), communication, trust, commitment   

b. Dependent Variable: customer loyalty    

 
 

10. Uji t 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.854 1.842  -2.092 .046 

trust .323 .079 .382 4.071 .000 

commitment .280 .078 .371 3.617 .001 

communication .195 .059 .346 3.291 .003 

a. Dependent Variable: customer loyalty    
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Kuesioner  

 

KUESIONER PENINGKATAN CUSTOMER LOYALTY MELALUI RELATIONSHIP 

MARKETING (TRUST, COMMITMENT, DAN COMMUNICATION) PADA PT. CITAS 

OTIS ELEVATOR DI JAKARTA 

Kepada Yth 

Pelanggan PT. Citas Otis Elevator 

Jakarta 

Dengan hormat, 

Saya adalah mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi STIE Indonesia Banking School 

program studi manajemen pemasaran. Saat ini saya sedang menyusun skripsi dengan judul 

“Peningkatan Customer Loyalty Melalui Relationship Marketing (Trust, Commitment, dan 

Communication) Pada PT. Citas Otis Elevator di Jakarta”. 

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memerlukan beberapa data yang telah saya 

rangkum di dalam kuesioner ini. Oleh karena itu saya berharap kesediaan Bapak/Ibu untuk 

mengisi kuesioner ini.  

Atas kesediaannya dalam meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini saya ucapkan 

terima kasih. 

 

 

                                                                                                              Hormat Saya, 

 

Muhammad Ramadhi 
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I. IDENTITAS RESPONDEN 

No. Responden : ........................................................... 

(Diisi Peneliti) 

Nama   :  

Jenis kelamin  :   1. laki-laki     2. perempuan 

(Beri tanda (√*) pada salah satu pilihan)  
*bisa langsung copy paste tanda tersebut.untuk pengisian setiap kolom. 

Usia   :   1. <21 Tahun                2. 21-30 Tahun 

     3. 31-40 Tahun    4. >40 Tahun 

Pekerjaan Sebagai : Pengelola Gedung / Pemilik Langsung 

                 1. Ya                             2. Tidak 
                                                     (Lanjut)     (Penelitian stop sampai disini) 
 
Nama Perusahaan :  

Alamat Perusahaan :  

 

II. PENILAIAN JAWABAN 

Jawaban yang anda berikan akan dinilai berdasarkan ketentuan seperti yang tercantum 

dibawah ini  

Keterangan jawaban : 

Skor Penilaian 

1 Sangat Tidak Setuju 

2  

3 

4 

5 

6 

7 Sangat Setuju Sekali 
Semakin besar angka yang anda tulis, maka semakin setuju anda dengan pernyataan 

tersebut. 
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III. DAFTAR PERNYATAAN 

Silahkan memberi tanda checkmark (√)* pada kolom yang sesuai dengan penilaian anda. 

Tidak ada jawaban benar atau salah. Penilaian anda berdasarkan pernyataan dibawah ini 

mengenai dimensi relationship marketing diantaranya Trust, Commitment, 

Communication, dan Customer Loyalty pada PT. Citas Otis Elevator (COE). 

*bisa langsung copy paste tanda ini √ untuk memudahkana pengisian didalam kolom. 

 
A. TRUST (Kepercayaan) 

  

No Item Pernyataan 1 2 3 4 5 6 7 

1 PT. COE memiliki integritas yang tinggi.       

2 PT. COE sangat kooperatif dalam melayani apa yang 

anda butuhkan 

       

3 Reputasi PT. COE merupakan salah satu faktor anda 

memilih jasa PT. COE 

       

4 PT. COE dapat dipercaya        

5 PT.COE konsisten dalam menyediakan pelayanan yang 

berkualitas 

       

 

B. COMMITMENT (Komitmen) 

No Item Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 

1 Anda merasa nyaman dalam menjalin bisnis dengan 

PT.COE 

       

2 Kepentingan anda selalu diutamakan oleh PT.COE        

3 Anda memiliki rasa loyalitas yang kuat terhadap 

PT.COE 
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C. COMMUNICATION (Komunikasi) 

No Item Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 

1 PT.COE selalu menjalin komunikasi dengan anda        

2 PT.COE memberikan berbagai informasi terbaru 

maupun informasi yang anda butuhkan 

       

3 PT.COE selalu memberiakan penjelasan kepada anda 

dengan cara yang ramah 

       

4 Informasi yang diberikan PT.COE membantu anda 

mendapatkan harga yang lebih baik. 

       

 

D. CUSTOMER LOYALTY (Loyalitas Pelanggan) 

No Item Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 

1 Anda akan merekomendasikan produk kepada relasi 

atau kerabat  

       

2 Anda tidak akan terpengaruh dengan promosi dari 

perusahaan lain 

       

3 Ketika diperlukan anda akan membeli kembali produk 

PT. CItas Otis Elevator 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama   : Muhammad Ramadhi  

Tempat Tgl. Lahir : Jakarta, 18 April 1990 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat   : Pesona Depok Estate Blok K/1 

     Depok 16431 

Email   : muhammadramadhi@yahoo.com 

  

Pendidikan Formal 

 

2008-Present         STIE Indonesia Banking School, Jakarta 

2005-2008             SMA Negeri 109, Jakarta 

2002-2005             SMP Negeri 41, Jakarta 

 

Pendidikan Non-Formal 

 

2008-2011             The British Institute (TBI)  

2007                      English First (EF) Homestay program 

 

Pengalaman Kerja 

 

2011-2013            PT. Bank Mega, sebagai Credit Acceptance Staff 

2013-Present         PT. Citas Otis Elevator, Sebagai Finance & 

Project Estimation Staff 
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