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



M.Ramadhi 200811049  Page 1 
 

PENINGKATAN CUSTOMER LOYALTY MELALUI RELATIONSHIP 

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

CITAS OTIS ELEVATOR DI JAKARTA 

Santi Rimadias.S.P.,M.Si 
 

Muhammad Ramadhi.SE 

 

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 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 fashionKeyword : 

Price Fairness, Service Quality, Customer satisfaction. 

 

Keywords: Trust, Commitment, Communication, Customer loyalty, Relationship 

Marketing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Seiring 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. Demi mencapai tujuan 

perusahaan diperlukan strategi perusahaan untuk membentuk konsumen yang setia. 

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. Kesetiaan pelanggan menjadi sebuah parameter 

penting sehingga bisnis dapat terus berkelanjutan. 

Berdasar pada uraian diatas, penulis mengangkat judul “Peningkatan Customer 

Loyalty Melalui Relationship Marketing (Trust, Commitment, dan Communication) Pada 

PT. Citas Otis Elevator di Jakarta”. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil pengujian secara empiris 

untuk melihat sejauh mana relationship marketing yang terdiri dari (trust, commitment, 

dan communication) mempengaruhi customer loyalty. Dengan itu diharapkan dengan 

strategi tersebut PT. Citas Otis Elevator mampu untuk mencapai tujuan yaitu dapat 

meningkatkan customer loyalty. 
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Dari penjelasan latar belakang diatas, dapat disimpulkan beberapa identifikasi 

masalah 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? 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi ruang lingkupnya sebagai berikut: 

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, 

menuju ke pemasaran yang berfokus pada pada penciptaan dan pembinaan hubungan 

baik ‘relationship marketing’ untuk mencapai profit. 

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 konsumen 

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



M.Ramadhi 200811049  Page 4 
 

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. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menjawab pertanyaan dari 

perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan hal berikut : 

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. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Relationship Marketing 

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 sejumlah harga untuk pelayanan 

tambahan yang diterimanya; serta pelanggan yang tidak akan beralih ke organisasi 

pesaing apapun yang terjadi. 

2.2  Kepercayaan (Trust) 

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). 

2.3  Komitmen (commitment) 

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 memlihara hubungan. Lebih 

jauh Morgan & Hunt (1994), mendefinisikan komitmen sebagai keinginan pelanggan 
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untuk melanjutkan hubungan terhadap suatu perusahaan jasa yang dilanjutkan dengan 

keinginan pelanggan untuk berusaha mempertahankan hubungan yang telah terjalin. 

2.4  Komunikasi (communication) 

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 pelanggan kepada 

perusahaan sehingga perusahaan melakukan usaha memperbaiki sumber ketidakpuasan. 

2.5 Loyalitas Pelanggan (Customer Loyalty) 

 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. 

2.6 Pengembangan Hipotesis 

2.6.1 Hubungan Antara Relationship Marketing dan Customer Loyalty 

Hubungan 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. 
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2.7  Rerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

  Rerangka Pemikiran 

Kualitas pelayanan 

      

      

                     

  

                                                 

 

                                         

Sumber : Konsep kerangka pemikiran dari (Alrubaiee & Al-Nazer, 2010) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian dan Desain 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. 

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive sampling. 

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. 
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Besarnya ukuran sampel yang akan diteliti dari suatu populasi dapat digunakan 

rumus pendekatan Slovin dalam (Umar, 2003) 

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 

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 diisi 

langsung oleh customer ataupun building controller dimana pelanggan tersebut bukan 

perorangan melainkan perusahaan/korporasi yang berada di wilayah DKI Jakarta. 
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Bab IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Otis Indonesia 

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. 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. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Karakteristik Responden 

4.2.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa dari 30 responden 

perusahaan yang menjadi objek penelitian terdapat 4 jenis perusahaan yaitu 

perusahaan bergerak dibidang properti sebesar 43.33%, perusahaan jasa sebesar 

30%, perusahaan industri sebesar 20%, perusahaan perdagangan sebesar 6.67%.  
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4.2.4 Uji Asumsi Klasik 

4.2.4.1 Uji Normalitas 

Gambar 4.1 Pengujian Normalitas P-Plot 

 

Sumber : Data kuisioner diolah 

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 

4.2.5 Uji Multikoleniaritas 

Tabel 4.1 Multikoleniaritas dengan Collinearity Statistic 

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      
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Sumber : Data kuisioner diolah 

Berdasarkan Tabel 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa variabel trust, 

commitment, dan communication semuanya memiliki nilai VIF dibawah 10. 

4.2.6 Uji Heterokedastisitas 

Gambar 4.2. Pengujian Heteroskedastisitas 

 

Sumber : Data kuisioner diolah 

Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi dalam penelitian ini, sehingga model regresi tersebut layak untuk 

digunakan. 

4.6 Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4.2. Model Summary 

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 kuisioner diolah 
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Nilai R-Square sebesar 82.6 % artinya trust, commitment, dan communication dapat 

menjelaskan variabel terikatnya yaitu kepuasan konsumen sebesar 82.6%, sedangkan 

sisanya 17.4% dijelaskan oleh variabel lain yang mempengaruhi kepuasan konsumen. 

4.7 Pengujian Hipotesis 

4.7.1 Uji t  

Tabel 4.3 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 kuisioner diolah 

4.7.2 Model persamaan Regresi 

Persamaan regresinya 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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4.9 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. 

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa trust, commitment, dan 

communication memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan customer 

loyalty.  

Trust menjadi variabel yang paling dominan 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.  
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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 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, 

maka  peneliti mengajukan saran antara lain: 

1. Dalam hal trust 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 dan terpenuhinya kebutuhan konsumen. 
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2. Dalam hal commitment, 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 diharapkan dapat 

memberikan hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga dapat 

menimbulkan rasa memiliki dan komitmen yang kuat dari pelanggan PT. Citas 

Otis Elevator. 

3. Dalam hal communication, PT. Citas Otis Elevator dapat menjalin komunikasi 

yang lebih intens seperti memberikan informasi yang tepat waktu dan dapat 

diandalkan, 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 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, PT. Citas Otis Elevator akan. 
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