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ABSTRACT 

 This study discusses about the customer relationship management and quality of 

the customer experience, which is thought to affect customer satisfaction and the impact 

to customer loyalty at sisha cafe Kemang. In this study, the variable of the customer 

relationship managementand the customer experience quality is measured through the 

dimensions of those variabels. Each of these dimensions will be partially tested how it 

affects customer satisfaction and customer loyalty. In addition, this study also wanted to 

know which the most influential dimension to customer satisfaction and customer loyalty 

are. The research sample was 100 visitors who visited the sisha cafe Kemang at least 

three times within a period of one week. The observations will be analyzed using the 

Structural Equation Model (SEM). The results from the study showed that the four 

dimension of customer relationship management and five dimensions of customer 

experience quality have a strong significant effect on customer satisfaction. and so it 

takes customer satisfaction as an intervening variable to achieve customer loyalty have a 

strong significant effect. 

 

Keywords:Customer Relationship Management, Customer Experience Quality, Customer 

Satisfaction, Customer Loyalty
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perekonomian di Indonesia berkembang pesat dewasa ini. 

Meningkatnya perekonomian Indonesia tersebut diikuti dengan peningkatan 

penghasilan masyarakat, terutama di kota-kota besar serta perkembangan teknologi 

komunikasi yang semakin mempermudah akses dalam mengkonsumsi suatu produk. 

Hal ini cenderung menimbulkan kepercayaan dan peluang kepada investor asing 

maupun investor lokal yang ingin menginvestasikan modalnya di Indonesia. 

Peningkatan pendapatan masyarakat dan perkembangan teknologi 

komunikasi membawa keuntungan pada salah satu sektor usaha yang ada di Indonesia 

yakni, industri food dan beverages. Industri food dan beverages yang ada di Indonesia 

beraneka ragam. Misalnya, kafe, rumah makan, dan warung makan. Keanekaragaman 

jenis dalam industri tersebut mempunyai daya tarik dan keunikannya sendiri-sendiri. 

Misalnya pada kafe terdapat keunikan berupa tempat yang nyaman, live music, serta 

menu makanan yang cenderung termasuk makanan ringan. Selanjutnya pada rumah 

makan terdapat keunikan yakni menyajikan berbagai makanan yang cenderung 

termasuk makanan berat. Sedangkan warung makan cenderung mempunyai 

spesifikasi makanan tersendiri. Dari ketiga jenis golongan tersebut, peneliti melihat 

bahwa kafe mempunyai variasi menu yang lebih menarik, menyediakan tempat yang 

nyaman, serta pelayanan yang terlihat lebih ramah dibanding dengan rumah makan 

dan warung makan yang ada.  
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Konsep kafe itu sendiri adalah sebagai tempat berkumpul, memang 

menjamur di Jakarta. Akan tetapi kafe yang menyajikan suasana berbeda tentu tak 

banyak. Peneliti melihat bahwa suasana atau konsep dalam kafe mempunyai daya 

tarik tersendiri bagi pengunjung. Saat ini terdapat lebih dari 2.000 restoran dan kafe di 

Indonesia. Sebagian dari kafe tersebut mengadaptasi budaya Timur Tengah. 

Fenomena restoran dan kafe yang mengadaptasi budaya Timur Tengah berkembang 

pesat dalam beberapa tahun terakhir, dikarenakan adanya pengaruh budaya Timur 

Tengah yang masuk ke Indonesia. Mulai dari musik, tarian, kuliner, dan konsep 

tempat sampai kebiasaan masyarakat Timur Tengah yang menghisap rokok khas 

Timur Tengah yang dikenal dengan shisha. 

Shisha merupakan istilah yang digunakan banyak orang di Indonesia, 

sedangkan di negara Timur Tengah sendiri sebutan sisha dikenal dengan nama 

Hookkah. Shisha merupakan bagian dari kebudayaan tradisional India yang sudah 

berusia ratusan tahun. Seiring dengan perkembangan, shisha kemudian menyebar ke 

Timur Tengah dan selebihnya menyebar ke China. Pada awalnya shisha hanya 

menggunakan tembakau murni, lalu seorang pedagang tembakau di Mesir mencampur 

tembakau shisha dengan sari buah. Langkah ini ternyata membuat shisha banyak 

diterima oleh semua kalangan di dunia salah satunya Indonesia. Di negara asalnya 

shisha digunakan pada saat berkumpul dengan keluarga ataupun teman-teman sebagai 

pengganti rokok. Shisha berkembang menjadi bagian dari budaya modernisasi. Saat 

ini, shisha mulai digemari oleh masyarakat Indonesia, bahkan sudah tidak terdengar 

aneh lagi. Shisha juga sudah populer tidak hanya dikalangan dewasa, namun juga 

dikalangan anak muda.Tidak hanya dapat dinikmati dikalangan atas, namun juga 

sudah merambah ke kafe-kafé yang tidak begitu mewah. Shisha pun juga menjadi 

pilihan bagi yang tidak merokok. 
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Peneliti melihat bahwa salah satu kafe yang menyajikan suasana berbeda itu, 

Shisha Café Kemang, yang didirikan oleh salah satu keturunan Timur Tengah yaitu 

Muhammad Nagib Alkaff (34) pada September 2007. Keunikan dari Shisha Café 

Kemang adalah penyajian yang bernuansa  Timur Tengah,  mulai tempat, menu yang 

disajikan serta pelayanannya. Sesuai dengan namanya kafé ini menyediakan shisha 

dengan berbagai rasa pilihan. Shisha Café Kemang dapat menampung pengunjung 

200-250, pengunjung dapat memilih di area outdoor atau indoor. Shisha Café 

Kemang mulai buka pukul 16.30-00.00 weekday, sedangkan pada saat weekend tutup 

pada pukul 01.30 WIB. Shisha Café Kemang juga menampilkan salah satu budaya 

Timur Tengah yaitu belly dance, dimana konsep tersebut hanya terdapat di Shisha 

Café Kemang. Selain menu kuliner yang beragam variasinya, menu shisha yang 

ditawarkan  di Sisha Café Kemang juga beragam, mulai dari rasa buah-buahan, 

coklat, madu, vanila, dan cappuccino. Shisha Café Kemang juga menyediakan variasi 

rasa campuran sesuai dengan selera konsumen. Adanya perbedaan rasa produk yang 

ditawarkan mengakibatkan adanya perbedaan dari segi kenikmatan pada saat 

konsumen mengkonsumsi shisha di Shisha Café Kemang dibandingkan dengan kafé 

shisha lainnya. 

Shisha Café Kemang selalu membangun komunikasi dan hubungan yang 

baikdengan para konsumennya sehingga dalam menghasilkan suatu produk. Shisha 

Café Kemang tidak hanya menjual dan memasarkan suatu produk dengan kualitas 

yang baik atau harga yang bersaing tetapi juga dapat menjawab keinginan dan 

kebutuhan konsumen. Menurut Newell (2009), Customer Relationship Management 

(CRM) adalah sebuah modifikasi dan pembelajaran perilaku konsumen setiap waktu 

dari setiap interaksi, perlakuan terhadap pelanggan dan membangun kekuatan antara 

konsumen dan perusahaan. Pihak manajemen mengutamakan pelayanan yang baik 
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dan ramah terhadap pelanggan. Pihak manajemen menggunakan prinsip 3S (senyum, 

sapa, sopan). Langkah-langkah lain yang dilakukan oleh Shisha Café Kemang adalah 

selalu memberikan informasi jika akan mengadakan acara-acara khusus. 

Untuk mendukung pelayanan yang baik pihak mananjemen Shisha Café 

Kemang membuat program kartu anggota yang ditujukan untuk pelanggan dengan 

keuntungan yang didapat. Contohnya mendapatkan potongan harga sebesar 10%, 

mendapatkan gratis satu shisha jika melakukan pembelian menu utama, dan 

mendapatkan kue bagi yang sedang berulang tahun. Pertumbuhan yang sangat pesat 

tersebut memaksa Shisha Café Kemang untuk terus berlomba dalam menerapkan 

strategi bersaingnya, melalui customer experience quality (CEQ) dengan tujuan untuk 

meningkatkan reputasi yang mengarah kepada competitive advantage, seperti menarik 

minat konsumen baru dan mempertahankan konsumen lama supaya tetap 

mengunjungi dan bertransaksi di masa mendatang. 

Dalam persaingan yang cukup kompetitif seperti dalam industry food and 

beverages perlu adanya kemampuan dari pihak menejemen café untuk 

mempertahankan konsumen untuk terus berkunjung dan tetap menikmati produk yang 

disajikan. Sehingga hal tersebut akan mendatangkan profit bagi cafe. Selain itu, 

dengan mempertahankan konsumen yang ada pihak kafe juga dapat memenangkan 

persaingan dalam pasar. Hal tersebut dikarenakan konsumen tersebut sudah loyal 

dengan café tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, diperlukan adanya sebuah 

pengukuran yang dapat menggambarkan hal tersebut. Salah satunya dengan 

pengukuran customer loyalty. Pengukuran customer loyalty salah satunya dapat 

didukung oleh kepuasan konsumen (costumer satisfaction) yang berkunjung ke 

Shisha Café Kemang. 
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Berdasarkan fenomena yang sudah peneliti jelaskan diatas, peneliti menduga 

bahwa adanya CustomerRelationship Managaement (CRM) dan Customer Experience 

Quality (CEQ) diduga dapat meningkatkan Customer Satisfaction. Dimana 

selanjutnya, kepuasan konsumen akan mendorong terciptanya loyalitas Shisha Café 

Kemang pada masa yang akan datang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah 

diatas dapat dijelaskan bahwa Customer Relationship Managament (CRM) dan 

Customer Experience Quality (CEQ) akan meningkatkan costumer satisfaction. Dan 

costumer satisfaction akan mendatangkan customer Loyalty. Motivasi yang mendasari 

pembelian seseorang juga berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diinginkan serta 

sikap seseorang dalam menilai suatu objek yang akan diminati atau yang dimiliki. 

Bagaimana kenyamanan tempat, kenyamanan pelayanan dan promosi kafe tersebut 

sangat mempengaruhi minat perhatian konsumen. Dengan demikian rumusan masalah 

di atas adalah : 

1.  Apakah terdapat pengaruh antara customer relationship management dengan 

customer satisfaction Shisha Café Kemang ? 

2.  Apakah terdapat pengaruh antara customer experience management  dengan 

customer satisfaction Shisha Café Kemang ? 

3.  Apakah terdapat pengaruh antara costumer satisfaction dengan customer 

loyalty di Sisha Café Kemang ? 

4. Apakah terdapat pengaruh customer relationship management terhadap 

customer loyalty di Shisha Café Kemang ? 

5. Apakah terdapat pengaruh antara customer experience quality terhadap 

customer loyalty di Shisha Café Kemang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang 

diperlukan sebagai bahan masukkan dalam penyusunan suatu karya ilmiah sehingga 

diperoleh suatu kejelasan mengenai kesetiaan merek. Sedangkan tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh customer relationship management 

terhadap customer satisfaction Shisha Café Kemang. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh customer experience quality terhadap 

customer satisfaction Shisha Café Kemang. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh customer satisfactiondengan customer 

loyalty Shisha Café Kemang. 

4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh customer relationship management 

dengan customer loyalty Shisha Café Kemang. 

5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh customer experience quality dengan 

customer loyalty Shisha Café Kemang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan pemahaman dari tujuan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan 

beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini. Manfaat penelitian terbagi 

atas manfaat akademis dan manfaat praktis, antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat akademis 

Bagi kalangan akademis maupun peneliti yang tertarik melakukan penelitian di 

bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan atau literatur 

bagi penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini dapat membantu Shisha Café Kemang untuk mengetahui 

sejauh mana Customer Relationship Managament (CRM) dan Customer 

Experience Quality (CEQ) yang dilakukan telah mempengaruhi kepuasan 

pelanggannya dan berdampak pada loyalitas merek pada pelanggan Shisha Café 

Kemang. Dan Shisha Café Kemang dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam 

melakukan kegiatan promosinya guna  mencapai tujuan yang diinginkan. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

peneliti dalam praktek manajemen, khususnya mengenai pengaruh dari customer 

relationship management (CRM) dan customer experience quality (CEQ) melalui 

customer satisfaction terhadap customer loyalty Shisha Cafe Kemang. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN.  

  Latar belakang, penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA.  

  Landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN.  

  Objek penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan 

data dan metode analisis data. 

BAB IV  :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN.  
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  Pengolahan data hasil kuisioner menggunakan perangkat analisis 

statistik. 

BAB V :  PENUTUP.  

  Kesimpulan dari penelitian dan saran yang berguna bagi perusahaan 

tersebut serta pihak-pihak lain yang menggunakan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pusataka 

2.1.1 Perilaku Konsumen 

American Marketing Association mendefinisikan perilaku konsumen 

(consumer behavior) sebagai interaksi dinamis antara pengaruh, kognisi, perilaku, 

dan kejadian disekitar dimana manusia melakukan aspek pertukaran dalam hidup 

mereka. Menurut Schiffman dan Kanuk (2010) mendefinisikan perilaku konsumen 

sebagai berikut, bahwa konsumen akan melakukan sebuah pembelian, 

menggunakan, ataupun memutuskan untuk memilih produk tersebut atau tidak dan 

layanan yang mereka dapatkan apakah memuaskan atau tidak. Perilaku konsumen 

fokus pada bagaimana seorang konsumen individu dan keluarga atau rumah tangga 

membuat suatu keputusan untuk menghabiskan sumber daya yang mereka punya 

dengan barang konsumsi yang sama atau barang yang berbeda jenis. Pengertian ini 

mencakup tentang apa yang mereka beli, mengapa mereka beli, kapan mereka beli 

dan apa dampak untuk kedepannya jika mereka melakukan pembelian dan 

bagaimana cara mereka mengatasinya. 

Menurut Assael (2010) perilaku konsumen dapat dipelajari dengan cara dua 

pendekatan, yakni pendekatan manajerial dan pendekatan holistik. Pendekatan 

manajerial cenderung bersifat mikro dan kognitif. Sifat mikro terjadi karena 

pemahaman perilaku konsumen dilakukan secara individual berdasarkan sikap, 

persepsi, gaya hidup dan karakteristik demografi. Sifat kognitif terjadi karena 

menekankan proses pemikiran konsumen individual dan faktor yang mempengaruhi 
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keputusan konsumen.  Pendekatan holistik berorientasi makro karena cenderung 

terfokus kepada sifat pengalaman konsumsi dari pada proses pembelian.   

2.1.2 LoyalitasKonsumen 

Loyalitas konsumen  adalah komitmen konsumen bertahan secara mendalam 

untuk berlangganan kembali atau melakukan pembelian ulang produk/jasa terpilih 

secara konsisten dimasa yang akan datang, meskipun pengaruh situasi dan usaha-

usaha pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perubahan perilaku 

(Griffin, 2002). 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa loyalitas lebih 

mengacu pada wujud perilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk 

melakukan pembelian secara terus menerus terhadap barang/jasa suatu perusahaan 

yang dipilih. Keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh perushaan apabila 

memiliki konsumen yang loyal antara lain (Griffin, 2002) : 

1. Dapat mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik konsumen 

yang baru lebih mahal). 

2. Dapat mengurangi biaya transaksi. 

3. Dapat mengurangi biaya turn over konsumen (karena penggantian konsumen 

yang lebih sedikit). 

4. Dapat meningkatkan penjualan silang, yang akan memperbesar pangsa pasar 

perusahaan. 

5. Mendorong word of mouth yang lebih positif, dengan asumsi bahwa 

pelanggan yang loyal juga berarti mereka yang merasa puas. 

6. Dapat mengurangi biaya kegagalan. 
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Menurut Minor dan Mowen (2002) mengemukakan bahwa loyalitas dapat 

didasarkan pada perilaku pembelian aktual produk yang dikaitkan dengan proporsi 

pembelian. Berdasarkan dari pandangan tersebut maka loyalitas merek didefinisikan 

sebagai keinginan konsumen untuk melakukan pembelian ulang. Perusahaan yang 

mempunyai basis pelanggan yang mempunyai loyalitas merek yang tinggi dapat 

mengurangi biaya pemasaran perusahaan karena biaya untuk mempertahankan 

pelanggan jauh lebih murah dibandingkan dengan mendapatkan pelanggan baru. 

Loyalitas merek yang tinggi dapat meningkatkan perdagangan. Dan dapat menarik 

minat pelanggan baru karena mereka memiliki keyakinan bahwa membeli produk 

bermerek minimal dapat mengurangi risiko.   

Menurut Griffin (2002), loyalitas konsumen lebih banyak dikaitkan dengan 

perilaku (behavior) dari pada dengan sikap. Konsumen loyal adalah seseorang yang 

melakukan aktivitas membeli barang atau jasa yang memenuhi kriteria seperti, 

melakukan pembelian ulang secara berkala, membeli produk lain yang ditawarkan 

produsen yang sama, merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada orang 

lain. Menurut Tjiptono (2001), loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan 

terhadap suatu merek, toko, pemasok, berdasarkan sikap positif yang tercermin 

dalam pembelian ulang yang konsisten. Menurut Griffin (2002), loyalitas pelanggan 

adalah aktivitas dalam melakukan pembelian secara teratur, membeli diluar lini 

produk/jasa, merekomendasikan produk kepada orang lain, menunjukkan kekebalan 

dari daya tarik produk sejenis dari pesaing. Kotler dan Keller (2009) juga 

mendefinisikan loyalitas pelanggan bahwa konsumen yang loyal tidak diukur dari 

berapa banyak dia membeli, tapi dari berapa sering dia melakukan pembelian ulang, 

termasuk disini merekomendasikan orang lain untuk membeli. Melalui definisi ini, 
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Kotler dan Keller ingin menjelaskan bahwa konsumen akan loyal diukur melaui tiga 

hal dibawah ini yaitu:  

1. Word of mouth: merekomendasikan orang lain untuk membeli atau 

mereferensikan kepada orang lain. 

2. Reject another: menolak menggunakan produk lain atau menunjukkan 

kekebalan terhadap tarikan dari pesaing. 

3. Repeat purchasing: berapa sering melakukan pembelianulang.  

Sukses tidaknya suatu perusahaan dalam menciptakan pelanggan yang loyal 

sangat tergantung pada kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai dan secara 

terus menerus berupaya memperbaikinya. Untuk meningkatkan kepuasan, 

perusahaan harus menambah nilai yang dapat membuat para pelanggannya 

mendapatkan apa yang mereka bayar atau lebih dari yang mereka harapkan, 

sehingga mereka dapat bertahan dan mengarah pada pembelian ulang, 

perekomendasian, dan perekomendasian yang meningkat. (Griffin dalam Wirawan, 

2008). Kepercayaan dan komitmen menurut Gordon dalam Wirawan (2008) 

dibangun ketika perusahaan membuktikan bahwa mereka dapat dipercaya, sungguh-

sungguh tertarik pada keinginan konsumen, dan menyediakan produk dan jasa yang 

menciptakan nilai kepada pelanggan.  

Dari banyak penertian tersebut dalam penelitian ini menarik kesimpulan 

bahwa Program CRM yang baik harus memberikan tujuan mereka dengan 

membangun komitmen pelanggan dan meningkatkan hubungan konsumen dan 

perusahaan dengan memberikan nilai kepada pelanggan. Salah satu cara untuk 

menilai program CRM adalah pada tingkat CRM memiliki orientasi komitmen, 
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demikian juga memberikan nilai kepada pelanggan sehingga akan mencapai 

loyalitas pelanggan. 

2.1.3 Kepuasan Pelanggan 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2010) kepuasan pelanggan adalah persepsi 

pelanggan secara individu terhadap kinerja suatu produk dalam hubungannya 

dengan ekspektasi mereka. Kepuasan pelanggan dapat menjadi dasar menuju 

terwujudnya konsumen yang loyal atau setia. Kottler (2001) mengemukakan bahwa 

kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengann harapan. Kepuasan 

didefinisikan sebagai persaaan senang atau kecewa seseorang dari membandingkan 

kinerja produk yang dirasakan dalam hubungan dan harapannya. 

Kottler (2012) menyatakan kunci untuk mempertahankan pelanggan adalah 

kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas akan: 

1. Melakukan pembelian ulang 

2. Mengatakan hal yang baik tentang perusahaan kepada orang lain 

(rekomendasi). 

3. Kurang memperhatikan merek dan iklan produk pesaing. 

4. Membeli produk lain dari perusahaan yang sama. 

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya (J.Supranto, 2006). 

Kepuasan konsumen terjadi karena perusahaan memfokuskan pada pelayanan dan 

kualitas yang diberikan. Kepuasan pelanggan memberikan keuntungan diantaranya, 

adalah bentuk kesetiaan konsumen dan citra perusahaan. Dalam memenangkan 

persaingan ini perusahaan harus berorientasi kepada penemuan dan memuaskan 
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kebutuhan konsumen. Konsumen dapat memilih dari banyaknya pilihan yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, jika perusahaan gagal untuk 

memberikan kualitas yang dapat diterima maka perusahaan tersebut akan 

kehilangan konsumen dan beralih kepada pesaingnya. 

Menurut Kottler dan Kevin Keller (2007) kepuasan adalah mencerminkan 

penilaian komparatif seseorang yang merupakan hasil dari kinerja atau hasil yang 

dirasakan dari produk dalam hubungan dengan harapannya. Jika kinerja jauh 

dibawah harapan, pelanggan tidak puas dan kecewa. Jika kinerja sesuai dengan 

harapan, pelanggan puas. Jika kinerja melampaui harapan, pelanggan sangat puas 

atau senang. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelangannya menjadi harmonis, 

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas 

pelanggan dan membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth) yang 

menguntungkan bagi perusahaan. Kepuasan pelanggan merupakan kunci yang 

penting untuk dapat mempertahankan pelanggan, seperti yang dikemukakan Kottler 

(2007). Hal ini menegaskan bahwa tanpa adanya kepuasan pelanggan maka 

perusahaan akan sulit untuk bertahan dalam menghadapi persaingan yang 

kompetitif.  Menurut Kottler (2000) menyatakan ciri-ciri konsumen yang merasa 

puas sebagai berikut:  

1. Loyal terhadap produk  

Konsumen yang puas cenderung loyal dimana mereka akan membeli ulang 

dari produsen yang sama  

2. Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif  

Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth communication) yang 

bersifat positif yaitu rekomendasi kepada calon konsumen lain dan 
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mengatakan hal-hal yang baik mengenai produk dan perusahaan perusahaan 

menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain ketika konsumen 

ingin membeli produk yang lain, maka perusahaan yang telah memberikan 

kepuasan kepadanya akan menjadi pertimbangan yang utama. 

Kepuasan pelanggan merupakan kunci yang penting untuk dapat 

mempertahankan pelanggan, seperti yang dikemukakan Kotler (2007). Hal ini 

menegaskan bahwa tanpa adanya kepuasan pelanggan maka perusahaan akan sulit 

untuk bertahan dalam menghadapi persaingan yang kompetitif. Dutka (1993) 

menyusun tiga atribut pokok untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu: 

1. Kepuasan konsumen terhadap atribut yang terkait dengan produk (Attributes 

related to product), antara lain: 

1. Value Price Relationship 

Merupakan hubungan antara harga yang ditetapkan oleh perusahaan 

dengan nilai yang diperoleh konsumen, apabila nilai yang diperoleh 

konsumen melebihi apa yang dibayar, maka suatu dasar yang penting 

dari kepuasan telah tercipta. 

2. Product Quality 

Merupakan penilaian dari mutu produk-produk yang dihasilkan suatu 

perusahaan. 

3. Product Benefit 

Merupakan atribut atau keuntungan dari produk-produk yang berarti 

bagi para konsumen. 
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4. Product Features 

Merupakan ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh produk-produk 

perusahaan yang membedakannya dengan produk yang ditawarkan 

oleh para pesaingnya. 

5. Product Design 

Merupakan proses untuk merancang bentuk dan fungsi utama produk. 

6. Product Reliability and Consistency 

Merupakan pengukuran adanya kemungkinan suatu produk akan rusak 

atau tidak berfungsi dalam periode waktu tertentu. 

7. Range of Product or Service 

Merupakan banyaknya jenis produk atau layanan yang ditawarkan oleh 

suatu perusahaan. 

2. Kepuasan terhadap atribut yang terkait dengan pelayanan (Attributes related to 

service), antara lain: 

a. Guarantee or Warranty 

Merupakan jaminan yang diberikan oleh suatu perusahaan terhadap 

produk yang dihasilkan dimana produk tersebut dapat dikembalikan 

bila kinerja produk tersebut tidak memuaskan. 

b. Delivery 

Merupakan menunjukkan kecepatan dan ketepatan dari proses 

pengiriman produk dan jasa yang diberikan perusahaan kepada 

konsumennya. 

c. Complaint handling 

Merupakan merupakan sikap perusahaan dalam menanggapi keluhan-

keluhan yang disampaikan oleh konsumen. 
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d. Resolution of problem 

Merupakan kemampuan perusahaan untuk membantu memecahkan 

masalah yang dihadapi oleh para konsumennya. 

3. Kepuasan terhadap atribut yang terkait dengan pembelian (Attributes related 

to purchase), antara lain: 

a. Communication 

Merupakan penyampaian informasi yang dilakukan oleh badan usaha 

kepada konsumennya. 

b. Courtesy 

Merupakan kesopanan, rasa hormat, perhatian dan keramah-tamahan 

yang diberikan oleh badan usaha dalam melayani konsumennya. 

c. Ease of convenience acquisition 

Merupakan kemudahan atau kenyamanan bagi konsumen terutama 

dalam hal biaya dan layanan-layanan yang berkaitan dengan hal 

tersebut. 

d. Company reputation 

Merupakan reputasi yang dimiliki badan usaha yang dapat 

mempengaruhi pandangan konsumen terhadap badan usaha tersebut. 

e. Company competence 

Merupakan kemampuan dan pengetahuan dari badan usaha untuk 

mewujudkan keinginan konsumennya. 

2.1.4 Customer Relationship Management  

Customer Relationship Management (CRM) dimana penjual atau pihak 

manajemen mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan informasi tentang 

pelanggan dengan cepat dan akurat untuk mengidentifikasi semua informasi tentang 
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pelanggan. Kegiatan CRM lebih mendekat pada sesuatu dimana adanya hubungan 

manajemen dengan pelanggan untuk mencocokkan produk perusahaan dan layanan 

yang lebih baik dengan menawarkan kebutuhan pelanggan. Selain melalui sebuah 

organisasi, pengembangan CRM dapat dilakukan melalui email atau melalui 

telepon. Melihat adanya keterlibatan pelanggan dalam operasi manajemen, yaitu 

komunikasi dan hubungan jangka panjang dengan pelanggan sangat penting untuk 

pengembangan suatu manajemen. 

Menurut Kottler (2007) Customer Relationship Management atau 

manajemen pengelolaan pelanggan merupakan suatu proses mengelola informasi rinci 

tentang masing-masing pelanggan secara cermat mengelola semua titik sentuhan 

pelanggan demi mamaksimalkan kesetiaan pelanggan. 

 Teori menurut Sin dan Largrosen (2008) bahwa CRM adalah suatu kegiatan 

dimana produsen dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, mengidentifikasi pilihan 

pelanggan, menyelesaikan keluhan pelanggan, menyediakan layanan nilai jual, dan 

membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan mereka. 

2.4.1.1 Tujuan Customer Relationship Management 

Tujuan CRM (Customer Relationship Management) menurut Kalakota 

(Robinson ,2001) adalah : 

1. Meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah 

ada untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Menyediakan informasi 

yang lengkap mengenai pelanggan untuk memaksimalkan jalinan hubungan 

pelanggan dengan perusahaan melalui penjualan secara up-selling, dengan 

demikian pada saat yang bersamaan dapat meningkatkan keuntungan dengan 
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cara mengidentifikasikan, menarik serta mempertahankan pelanggan yang 

paling memberikan nilai tambah bagi perusahaan. 

2. Menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan   

yang paling memuaskan dengan memanfaatkan informasi pelanggan untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga dapat menghemat waktu 

pelanggan dan mengurangi frustasi 

3. Menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan proses saluran jawaban 

kepada pelanggan  

2.4.1.2 Manfaat Customer Relationship Management 

Manfaat customer relationship management menurut Kusuma (2010) ada 

empat manfaat utama dari sistem CRM yang dapat membantu perusahaan untuk 

merampingkan database pelanggan dan membuat sebagian besar dari kontak 

mereka saat ini. Sebab tanpa pelanggan maka tidak ada bisnis dan sistem CRM 

yang dirancang untuk memungkinkan perusahaan untuk memiliki hubungan yang 

lebih efektif dengan klien bisnis dan pelanggan. Berikut ini ada empat manfaat 

atas menggunakan sistem CRM: 

1. Improve customer satisfaction (meningkatkan kepuasan pelanggan) 

Kehilangan seorang pelanggan setia adalah hal buruk yang terjadi dalam 

bisnis. Bahkan jika  perusahaan hanya sesekali kehilangan pelanggan. 

Dampaknya akan membuat kepercayaan bisnis berkurang. Sebab, hal-hal 

negatif akan meluncur cepat mengenai jenis layanan atau bisnis yang 

diberikan. Jika reputasi sebuah perusahaan ternoda akan sulit untuk 

memperbaiki hal tersebut. Dengan adanya hubungan yang baik antara 

pihak manajemen, sehingga pihak manajemen dapat informasi yang akurat 
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tentang pelanggan dan dapat mengetahui kebutuhan konsumen dan 

konsumen merasa terlayani dengan baik. 

2. Share customer information more easily (berbagi informasi) 

Berbagi informasi mengenai undangan acara atau mengenai promosi-

promosi baru yang diadakan oleh pihak manajemen. Agar konsumen 

merasa lebih diperhatikan dan merasa lebih nyaman. 

3. Increas sales by up selling and cross selling other product (peningkatan 

penjualan). 

Dengan adanya hubungan yang baik antara pihak manajemen dengan  

pelanggan dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen sehingga 

adanya pembelian berulang dan dapat menaikkan jumlah penjualan 

produk. 

4. Identify most profitable and non-profitable customers (mengidentikasi 

pelanggan yang paling menguntungkan dan pelanggan yang tidak 

menguntungkan)  

Dengan  adanya informasi yang akurat tentang pelanggan sehingga pihak 

manajemen dapat mengetahui siapa saja pelanggan yang loyal terhadap 

produknya. 

2.4.1.3 Dimensi-dimensi Customer Relationship Management 

Menurut Newell yang dikutip oleh terapibisnis.com (2009), Customer 

Relationship Management (CRM) adalah sebuah modifikasi dan pembelajaran 

perilaku konsumen setiap waktu dari setiap interaksi, perlakuan terhadap 

pelanggan dan membangun kekuatan antara konsumen dan perusahaan. Menurut 

Kotler dan Keller (2009), Customer Relationship Management (CRM) merupakan 

proses mengelola informasi rinci tentang masing-masing pelanggan dan secara 
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cermat mengelola semua “titik sentuhan” pelanggan demi memaksimalkan 

kesetiaan pelanggan sedangkan menurut Gordon (2006) dan Imasari dan Nursalin 

(2011), suatu strategi dan proses untuk menciptakan nilai pada setiap pelanggan, 

membangun preferensi organisasi dan meningkatkan bisnis untuk membangun 

hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ada empat kemampuan utama 

strategis dalam Customer Relationship Managmenet menurut Gordon (2006) 

dalam Imasari dan Nursalin (2011) yaitu:  

1. Teknologi (Technology), merupakan teknologi yang mendukung 

berlangsungnya CRM dalam suatu organisasi atau perusahaan. 

2. Orang (People), meliputi keahlian, kemampuan dan sikap dari orang yang 

mengatur CRM dalam sebuah organisasi atau perusahaan. 

3. Proses (Process), proses yang digunakan perusahaan dalam mengakses dan 

berinteraksi dengan pelanggan dalam menciptakan nilai baru dan kepuasan 

4. Pengetahuan dan Pemahaman (Knowledge and Insight), pendekatan yang 

digunakan perusahaan untuk menambah nilai pada data konsumen sehingga 

mereka memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan untuk 

memperdalam suatu hubungan. 

2.1.5 Customer Experience Quality 

Berdasarkan pendapat (Schmith, 2003) customer experience quality adalah 

proses secara strategis dalam mengatur atau implementasi pengalaman atas diri 

pelanggan dengan suatu produk atau perusahaan. Customer experience quality 

merupakan pengalaman dari pelanggan sebagai pemahaman akhir melalui hubungan 

langsung dengan cara-cara yang diberikan oleh perusahaan. 

Menurut Schmitt (2003) experience adalah peristiwa pribadi yang terjadi 

sebagai jawaban atas beberapa rangsangan. Pengalaman atau experience melibatkan 
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seluruh peristiwa kehidupan yang sudah terjadi. Dengan kata lain sebagai pemasar 

harus menata lingkungan yang benar untuk pelanggan dan apa sebenarnya yang 

diinginkan pelanggan. Pengalaman atau experience pada umumnya bukan 

dihasilkan dari diri sendiri ataupun dibuat-buat, melainkan bersifat secara langsung 

berdasarkan pengalaman tanpa unsur kesengajaan.  

Penggunaan pengalaman merupakan bagian dari customer experience, 

dimana customer experience merupakan segala sesuatu yang terjadi di setiap tahap 

dalam siklus pelanggan dari sebelum terjadinya pembelian hingga setelah terjadinya 

pembelian dan mungkin termasuk interaksi yang melampaui produk itu sendiri 

(Venkat, 2007). 

Menurut Thompson dan Kolsky (2009), customer experience sebagai 

akumulasi dari semua kejadian yang disadari oleh pelanggan mengenai bagaimana 

produk, merek dan mencakup pelayanan yang didapat. Sebuah pengalaman yang 

utuh dapat diperoleh pelanggan melalui lima komponen utama yang 

menggabungkan dimensi jarak. 

Gambar 2. 1Komponen Experience Quality 

 

 

 

 

 

Sumber: Senjaya, Semuel dan Dharmayanti (2013) 
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1. Produk (product), Produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah 

pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan dan bagaimana 

pelanggan menilai produk yang dirasakan selama pelanggan mengkonsumsi 

secara berulang. 

2. Pelayanan (service) bagaimana pelanggan merasakan pelayanan yang 

diberikan oleh pihak manajemen. Karena pelayanan  yang baik dan ramah lah 

yang selalu dinantikan oleh pelanggan agar pelanggan merasa puas atas 

kenyamanan. 

3. Merek (brand) adalah bukan sekedar logo ataupun nama perusahaan anda 

melainkan image atau persepsi seseorang mengenai produk perusahaan. Dan 

bagaimana pelanggan nilai merek produk yang selama ini dikonsumsi saat 

mereka mendengar ataupun melihat nama merek. Apakah sesuai dengan nilai 

mereknya atau tidak. 

4. Saluran (channel) mempunyai relasi yang baik dengan pelanggan. Karena 

dengan adanya hubungan yang baik  antara pihak manajemen dengan 

pelanggan sangatlah mempengaruhi nilai pelayanan dan meningkatkan 

penjualan, karena pelanggan merasa nyaman dengan adanya perhatian oleh 

pihak manajemen. 

5. Promosi (promotion) kegiatan promosi bukan hanya saja untuk menjual 

sebuah produk kepasar, melainkan jenis promosi yang sangat unik dan 

menarik tentu saja dapat menarik perhatian konsumen untuk mengkonsumsi. 

Dengan adanya kelima komponen tersebut, sebuah pengalaman dapat 

dibentuk. Karena pelanggan dapat memberikan masing-masing pengalaman yang 

dirasakan dari kelima komponen tersebut. 
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Menurut Lemke et al. (2006) dalam Senjaya et al. (2013) menemukan 

delapan faktor yang paling penting dalam mempengaruhi B2C customer experience, 

yaitu:  

1. Accessibility, yaitu kemudahan konsumen dalam berinteraksi dan mengakses 

produk.  

2. Competence, yaitu kompetensi yang dimiliki oleh penyedia produk.  

3. Customer Recognition, yaitu perasaan konsumen bahwa kehadirannya 

diketahui dan dikenali oleh penyedia produk. 

4. Helpfulness, yaitu perasaan konsumen tentang kemudahan baginya dalam 

meminta bantuan.  

5. Personalization, yaitu perasaan konsumen bahwa dirinya menerima perlakuan/ 

fasilitas yang membuat dirinya nyaman sebagai individu.  

6. Problem solving, yaitu perasaan konsumen bahwa permasalahannya 

diselesaikan oleh penyedia produk.  

7. Promise fulfillment, yaitu pemenuhan janji oleh penyedia produk.  

8. Value For Time, yaitu perasaan konsumen bahwa waktu yang dimilikinya 

dihargai oleh penyedia produk. 

2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1 Hubungan Customer Relationship Management Terhadap Customer 

Satisfaction 

Menurut Sin dan Largrosen (2008) bahwa CRM adalah suatu kegiatan 

dimana produsen dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, mengidentifikasi pilihan 

pelanggan, menyelesaikan keluhan pelanggan, menyediakan layanan nilai jual, dan 

membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan mereka. Hal-hal tersebut 
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diduga mendorong terciptanya kepuasan pelanggan dikarenakan kepuasan 

pelanggan terbentuk dari sudut pandang pelanggan yakni mampu untuk memberikan 

nilai lebih terhadap kualitas pelayanan yang ditawarkan. Nilai yang didapat sebagai 

dampak dari kepuasan konsumen adalah diantaranya hubungan antara perusahaan 

dengan pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik serta 

membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi 

perusahaan, sehingga timbul minat dari pelanggan untuk kembali membeli atau 

kembali menggunakan jasa perusahaan tersebut. Hal tersebut dibuktikan oleh 

penelitian Wangkar (2013) yang menyatakan terciptanya loyalitas konsumen 

sebagai akibat dari terciptanya kepuasan konsumen sebagai nilai lebih yang 

diakibatkan oleh customer relationship management. Berdasarkan argumen tersebut 

maka diajukan hipotesis sebagai berikut. 

H1: Customer Relationship Management terdapat pengaruh terhadap customer 

satisfaction 

2.2.2 Hubungan Customer Experience Quality Terhadap Customer Satisfaction 

Penggunaan pengalaman merupakan bagian dari customer experience, 

dimana customer experience merupakan segala sesuatu yang terjadi di setiap tahap 

dalam siklus pelanggan dari sebelum terjadinya pembelian hingga setelah terjadinya 

pembelian dan mungkin termasuk interaksi yang melampaui produk itu sendiri 

(Venkat, 2007). Selanjutnya, Venkat (2007) membuktikan bahwa pengalaman 

pelanggan memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 

Menurut Lemke et al. (2006) dalam Senjaya et al. (2013) menemukan 

delapan faktor yang paling penting dalam mempengaruhi B2C customer experience, 

yaitu: Accessibility, Competence, Customer Recognition, Helpfulness, 
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Personalization, Problem solving, Promise fulfillment, Value For Time. Sementara 

penelitian yang dilakukan oleh Senjaya et al. (2013) menemukan bahwa faktor-

faktor tersebut berpengaruh pada kepuasan pelanggan. Berdasarkan hipotesis 

tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut. 

H2: Customer experience quality terdapat pengaruh terhadap customer 

satisfaction 

2.2.3 Hubungan Customer Satisfaction Terhadap Customer Loyalty 

Kepuasan pelanggan memberikan keuntungan diantaranya, adalah bentuk 

kesetiaan konsumen dan citra perusahaan. Dalam memenangkan persaingan ini 

perusahaan harus berorientasi kepada penemuan dan memuaskan kebutuhan 

konsumen. Konsumen dapat memilih dari banyaknya pilihan yang ditawarkan oleh 

perusahaan. Dalam hal ini, jika perusahaan gagal untuk memberikan kualitas yang 

dapat diterima maka perusahaan tersebut akan kehilangan konsumen dan beralih 

kepada pesaingnya. Penelitian yang dilakukan oleh Senjaya et al. (2013) 

menemukan adanya hubungan yang positif antara kepuasan pelanggan yang 

didorong oleh dimensi dari customer experience terhadap loyalitas pelanggan. 

Berdasarkan hal tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut. 

H3: Customer satisfaction terdapat pengaruh terhadap customer loyalty 

2.2.4 Hubungan Customer Relationship Management Terhadap Customer 

Loyalty 

Customer Relationship Management (CRM) dimana penjual atau pihak 

manajemen mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan informasi tentang 

pelanggan dengan cepat dan akurat untuk mengidentifikasi semua informasi tentang 

pelanggan. Kegiatan CRM lebih mendekat pada sesuatu dimana adanya hubungan 
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manajemen dengan pelanggan untuk mencocokkan produk perusahaan dan layanan 

yang lebih baik dengan menawarkan kebutuhan pelanggan.  

Empat kemampuan utama strategis dalam Customer Relationship 

Managmenet menurut Gordon (2006) dalam Imasari dan Nursalin (2011) yaitu 

Teknologi (Technology), Orang (People), Proses (Process), Pengetahuan dan 

Pemahaman (Knowledge and Insight) diduga berhubungan positif dengan customer 

loyalty. Berdasarkan hal tesebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut. 

H4: Customer relationship managmenet terdapat pengaruh terhadap customer 

loyalty 

2.2.5 Hubungan Customer Experience Quality Terhadap Customer Loyalty 

Pengalaman atau experience melibatkan seluruh peristiwa kehidupan yang 

sudah terjadi. Dengan kata lain sebagai pemasar harus menata lingkungan yang 

benar untuk pelanggan dan apa sebenarnya yang diinginkan pelanggan. Pengalaman 

atau experience pada umumnya bukan dihasilkan dari diri sendiri ataupun dibuat-

buat, melainkan bersifat secara langsumg berdasarkan pengalaman tanpa unsur 

kesengajaan. 

Menurut Lemke et al. (2006) dalam Senjaya et al. (2013) menemukan 

delapan faktor yang paling penting dalam mempengaruhi B2C customer experience 

quality, yaitu: Accessibility, Competence, Customer Recognition, Helpfulness, 

Personalization, Problem solving, Promise fulfillment, Value For Time. Sementara 

penelitian yang dilakukan oleh Senjaya et al. (2013) menemukan bahwa faktor-

faktor tersebut berpengaruh positif pada kepuasan pelanggan. Akan tetapi bukan 

hanya terhadap loyalitas pelanggan, namun customer experience quality, juga 

mendorong adanya loyalitas pelanggan. Berdasarkan hipotesis tersebut maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut. 
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H5: Customer experience quality terdapat pengaruh terhadap customer loyalty 

2.3 Penelitian Terdahulu 

 Dalam rangka menunjang penelitian ini yang berjudul “Customer Relationship 

Management dan Customer Experience Quality terhadap Customer Loyalty melalui 

Customer Satisfaction studi pada kosnumen di Shisha Café Kemang Jakarta Selatan”, 

maka peneliti meninjau beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang 

terkait dengan topik tersebut. 

 Penelitian pertama yang dilakukan oleh Maya Ariyanti dan Mariana 

Rachmawati (2007) yang berjudul ‘Hubungan pengaruh customer relationship 

management dengan loyalitas pelanggan bengkel resmi sepeda motor di Bandung’. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat apakah hubungan pelanggan dengan 

manajemen mempengaruhi kesetiaan pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode 

deskrptif dan metode asosiatif. Dan yang menjadi objek penelitian ini adalah 

hubungan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan bengkel motor resmi Bandung. 

kuesioner, wawancara, observasi , dan SPSS, hasilnya didapat bahwa ada pengaruh 

signifikan antara hubungan pelanggan dengan manajemen terhadap kesetiaan 

pelanggan. 

 Penelitian kedua yang dilakukan oleh  Vivie Senjaya, Hatane Semuel, dan 

Diah Dharmayanti, Universitas Kristen Petra, Surabaya pada tahun 2012 berjudul 

‘pengaruh customer experience quality terhadap customer satisfaction dan loyalitas 

pelanggan di kafe Excelso Tunjungan Plaza Surabaya’. Penelitian tersebut bertujuan 

untuk melihat apakah kualitas pengalaman pelanggan merupakan aspek yang penting 

yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan kesetiaan pelanggan di kafe 

Excelso Tunjungan Plaza Surabaya. Penelitian ini menggunakan kuesioner dan 
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Stuctural Equation Modeling (SEM) yang diolah dengan program AMOS, hasilnya 

didapat bahwa ada pengaruh langsung positif signifikan yang kuat antara dimensi 

customer experience quality, yaitu: accessibility, competence, helpfulness, 

personalization, dan value for time, terhadap kepuasan pelanggan sedangkan, pada 

dimensi customer experience quality lainnya, yakni: competence dan value for time, 

tidak terjadi pengaruh langsung terhadap loyalitas pelanggan. Karena setelah 

dilakukan pengujian dengan menggunakan goodness of fit, model teoritis yang 

dihasilkan dinyatakan baik. 

 Penelitian ketiga berjudul pengaruh customer relationship management 

terhadap loyalitas pelanggan pada PT. BCA Tbk yang dilakukan oleh Kartika Imasari 

dan Kezia Kurniawati Nursalin tahun 2011. Tujuan penelitian adalah untuk menguji 

apakah ada pengaruh Customer Relationship Management (CRM) terhadap Loyalitas 

Pelanggan dan untuk menguji seberapa besar pengaruh Customer Relationship 

Management (CRM) terhadap loyalitas pelanggan. Penelitian ini dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada masyarakat di kota Bandung, yang pernah melakukan 

transaksi perbankan di PT BCA Tbk. Pengujian dan pengolahan data menggunakan 

perangkat lunak SPSS 11 dengan bantuan regresi dan metode korelasi sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Customer Relationship Management (CRM) 

mempengaruhi loyalitas pelanggan. 

Penelitian keempat berjudul Analisis pengaruh kualitas jasa dan kepuasan 

pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pengguna Telkom Speedy di Semarang yang 

dilakukan oleh Aulia Siwi Putriandari tahun 2011. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

melihat apakah kepuasan pelanggan memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

kesetiaan pelanggan. Penelitian ini menggunakan wawancara atau kuisioner dan studi 
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hasilnya didapat bahwa ada pengaruh signifikan antara tingkat kepuasan pelanggan 

terhadap kesetiaan pelanggan.  

Penelitian kelima berjudul menciptakan pengalaman konsumen dengan 

experential marketing yang dilakukan oleh Endang Sulistya Rini Staf Pengajar FE 

USU. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwa pendekatan experiential 

dalam meluncurkan merek dinilai lebih efektif dan relevan dibandingkan dengan apa 

yang dapat ditawarkan iklan media massa. Karena dalam experiential marketing, kita 

perlu menciptakan persepsi konsumen yang meliputi sense, feel, think, act dan relate. 

Suatu merek kini harus dapat menyentuh kelima unsur ini. Konsumen mesti bisa 

merasakan, memikirkan dan bertindak sesuai harapannya. Bahkan jika 

memungkinkan, tercipta rasa memiliki terhadap suatu merek, sehingga akhirnya hal 

ini menjadi diferensiasi bagi merek tersebut. Ini dapat membuat konsumen menjadi 

loyalis, dan kemudian menjadi advocate. Lebih lagi, nilai merek bukan lagi hanya 

tergantung pada diferensiasi produknya (functional benefit), tapi juga diferensiasi 

dalam emosionalnya (emotional benefit).  

Penelitian keenam berjudul analisis pengaruh komunitas merek berbasis media 

sosial terhadap loyalitas merek pada Air Asia yang dilakukan oleh Destra Rahmayadi 

Program Studi S1 Reguler Departmen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwa komunitas merek 

berbasis media sosial memiliki pengaruh positif terhadap kualitas hubungan yang 

terjadi antara pelanggan dengan produk, merek, perusahaan dan pelanggan lainnya. 

Hubungan pelanggan dengan produk, merek, perusahaan dan pelanggan lain memiliki 

pengaruh yang positif terhadap kepercayaan merek air asia. 

Penelitian ketujuh berjudul pengaruh customer satisfaction, switching cost 

dan trust brand terhadap customer loyalty pada mahasiswa pengguna kartu seluler 
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prabayar IM3 Depok, yang dilakukan oleh Sri Minarti Ningsih  dan Dr. Waseso Segoro, 

Ir., MM Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma (2009). Tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh brand loyalty, swtcing cost agar 

tercapainya customer satisfaction. Metode yang dipakai menggunakan SPSS dan Hasil 

output SPSS for windows 17 yang didapat menunjukkan bahwa setiap variabel 

customer satisfaction, switching cost,trust in brand dan customer loyalty masing-

masing memiliki hubungan yang positif dan memiliki alat ukur atau kuesioner dalam 

penelitian ini reliabel. 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul penelitian Hasil Penelitian 

1.  Maya Ariyanti dan 

Mariana Rachmawati 

2007 

Hubungan pengaruh 

customer relationship 

management dengan 

loyalitas pelanggan 

bengkel resmi sepeda 

motor di Bandung 

Kegiatan untuk memperoleh 

pelanggan yang royal 

diperoleh melalui hubungan 

manajemen pelanggan. Hasil 

penelitian ini kurang erat 

dikarenakan belum adanya 

program hubungan yang baik 

dengan pelanggan. 

2.  Vivie Senjaya ; Prof. 

Dr. Hatane Semuel, 

S.E., MS. dan Diah 

Dharmayanti, S.E., 

M.Si. Jurusan 

Manajemen Pemasaran, 

Universitas Kristen 

Petra tahun 2012 

Pengaruh customer 

experience quality 

terhadap customer 

satisfaction dan 

loyalitas pelanggan di 

kafe Excelso 

Tunjungan Plaza 

Surabaya 

Dimensi kualitas pengalamam 

pelanggan belum mampu 

memberikan pengaruh yang 

signifikan oncustomer loyalitas 

sehingga dibutuhkan kepuasan 

pelanggan sebagai intervensi 

untuk mencapai kesetiaan 

pelanggan. 
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Tabel 2. 2Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

No Nama Peneliti Judul penelitian Hasil Penelitian 

3. Kartika Imasari dan  

Kezia Kurniawati 

Nursalin tahun 2011 

Pengaruh Customer 

Relationship 

Management Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan Pada PT. 

BCA Tbk 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dimensi Customer 

Relationship Management 

(CRM) mempengaruhi 

Loyalitas Pelanggan 

4. Aulia Siwi Putriandari 

tahun 2011 

Analisis pengaruh 

kualitas jasa dan 

kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas 

pelanggan pengguna 

Telkom Speedy di 

Semarang 

Hipotesa semuanya diterima 

dan positif terhadap kualitas 

jasa dan kepuasan pelanngan 

terhadap loyalitas pelanggan. 

5. Endang Sulistya Rini 

Staf Pengajar FE USU 

tahun 2008 

Menciptakan 

pengalaman konsumen 

dengan experential 

marketing 

Dalam menciptakan 

experiental market suatu 

merek harus meliputi sense, 

feeling, think, act, relate 

sehingga hal ini terjadi 

diferensiasi sebuah produk 

dan emosional sebuah merek. 

6. Destra 

RahmayadiProgram 

Studi S1 Reguler 

Departmen Manajemen 

Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia 

(2008) 

Analisis pengaruh 

konumitas merek 

berbasis media sosial 

terhadap loyalitas 

merek pada Air Asia 

Hasilnya bahwa hubungan-

hubungan tersebut memiliki 

pengaruh positif terhadap 

kepercayaan merek dan 

loyalitas merek pada Air Asia 

7. Sri Minarti Ningsih  dan 

Dr. Waseso Segoro, Ir., 

MM Jurusan 

Manajemen Fakultas 

Ekonomi, Universitas 

Gunadarma (2009) 

Pengaruh customer 

satisfaction, switching 

cost dan trust brand 

terhadap customer 

loyalty pada 

mahasiswa pengguna 

kartu seluler prabayar 

IM3 Depok 

1.Customer satisfaction 

berpengaruh signifikan 

terhadap customer loyalty 

2.Switching cost berpengaruh 

signifikan terhadap 

customer loyalty 

3.Trust in brand tidak 

berpengaruh terhadap 

customer loyalty 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan : 

H1: Customer Relationship Management (CRM) terdapat pengaruh terhadap 

costumer satisfaction 

H2: Customer Experience Quality (CEQ) terdapat pengaruh terhadap costumer 

satisfaction 

H3: Customer Satisfaction terdapat pengaruh terhadap customer loyalty 

H4:  Customer Relationship Management (CRM) terdapat pengaruh terhadap 

costumer loyalty 

H5: Customer Experience Quality (CEQ) terdapat pengaruh terhadap costumer 

loyalty 

Gambar 2. 2 Model Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah pelanggan maupun 

masyarakat yang mengkonsumsi dan mengenal produk dan pelayanan dari shisha café 

Kemang. Adapun pemilihan pelanggan tersebut sebagai objek penelitian dengan 

alasan bahwa terdapat unit pengamatan (observasi) yang relevan dengan variabel pada 

penelitian ini. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian descriptive, penelitian 

tersebut merupakan penelitian yang dirancang untuk membantu keputusan dalam 

menentukan, mengevaluasi, dan memilih alternatif terbaik dalam memecahkan 

masalah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif 

yang akan dilakukan satu kali dalam suatu periode (cross sectional design). Cross 

sectional design adalah jenis rancangan riset yang terdiri dari pengumpulan informasi 

mengenai sampel tertentu dari elemen populasi hanya sekali (Malhotra, 2010). 

 Desain penelitian memiliki definisi sebagi sebuah kerangka kerja yang 

digunakan dalam melakukan sebuah penelitian, desain penelitian memberikan 

serangkaian prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang terstruktur 

untuk dapat menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). 

 Pengumpulan data dilakukan melalui teknik survei kuesioner kepada 

responden yaitu melalui daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dengan 

beberapa pilihan jawaban yang mudah dipahami. Hasil dari data survei kuesioner 
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tersebut kemudian diolah oleh peneliti dengan metode statistik menggunakan metode 

analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan software AMOS 21. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sangat berhubungan dengan 

jenis data yang diambil. Data yang digunakan diharapkan sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapi sehingga mampu menjawab hipotesis yang telah dinyatakan dan dapat 

menyelesaikan permasalahan penelitian. Secara umum sumber data yang digunakan 

berasal dari dua sumber, yaitu: 

3.3.1 Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti 

buku-buku, media internet, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang 

signifikan dengan topik penelitian (Malhotra, 2010). Data sekunder didapat dari 

buku pendukung yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti informasi dari 

buku literatur, jurnal, dan publikasi-publikasi yang terkait dengan masalah 

penelitian. Peneliti melakukan kegiatan kepustakaan dengan mencari landasan 

mengenai penelitian ini dengan membaca sumber-sumber tersebut, khususnya 

yang mengenai dalam penelitian ini. 

3.3.2 Data Primer 

Data primer dihasilkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuan tertentu 

dalam menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2010). Pada penelitian ini 

data primer dikumpulkan dengan metode survei yang menggunakan kuesioner 

yang terstruktur yang dibagikan kepada responden yang merupakan pelanggan 

Sisha Café Kemang. Kuesioner yang akan dikembangkan dalam penelitian ini 

terbagi dalam beberapa urutan, antara lain: 
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1. Bagian pertama, kuesioner ini berisikan tentang identitas peneliti dan tujuan 

diadakan penelitian. 

2. Bagian kedua, kuesioner ini mempertanyakan profil responden seperti jenis 

kelamin responden dan usia responden. 

3. Bagian ketiga, kuesioner ini menjelaskan dan mempertanyakan responden 

terhadap sejumlah variabel dalam penelitian ini. 

3.4 Populasi Dan Sampel 

3.4.1 Populasi Penelitian 

Populasi merupakan kumpulan objek penelitian yang memiliki memiliki 

kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005) oleh karena itu 

populasi dapat dikatakan merupakan keseluruhan gejala/satuan yang ingin diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan yang berada di daerah 

Kemang, Jakarta Selatan. Sementara populasi sasaran adalah pelanggan atau 

masyarakat yang mengenal produk dari Shisha Café Kemang Jakarta Selatan. 

3.4.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sekelompok dari kasus, partisipan, peristiwa, atau catatan 

yang terdiri dari sebagian target populasi, pilihlah dengan cermat untuk mewakili 

suatu populasi (Cooper dan Schindler, 2011). Selanjutnya, proses dalam memilih 

beberapa elemen dari suatu populasi untuk mewakili populasi disebut sebagai 

sampling (Cooper dan Schindler, 2011). 
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 Langkah pertama dalam penentuan sampel adalah menentukan 

populasi. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

masyarakat di wilayah DKI Jakarta. 

 Langkah kedua merupakan prosedur sampling atau yang biasa disebut 

dengan sampling method. Peneliti menggunakan metode sampel nonprobability 

sampling dengan teknik convenience sampling yang mana peneliti menggunakan 

atau memilih orang yang tersedia dan mudah diakses. Kriteria dalam penentuan 

sampel di penelitian ini adalah responden yang pernah mengunjungi Shisha Cafe 

Kemang lebih dari atau sama dengan tiga kali. 

 Langkah terakhir merupakan tahap dimana besarnya jumlah sampel 

ditetapkan. Metode statistik dengan program SEM, ukuran sampel yang sesuai 

adalah antara 100-200 (Hair, Black, Babin, dan Anderson, 2010). Bila ukuran 

sampel terlalu besar, misalnya 400 maka metode menjadi sangat sensitif sehingga 

sulit mendapatkan ukuran-ukuran goodness of fit yang baik. Pedoman ukuran 

sampel tergantung pada jumlah indikator kali 5 sampai 10 (Hair et al, 2010). 

Dalam penelitian ini maka jumlah sampelnya adalah sebagai berikut. 

 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡𝐬𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥 = 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐤𝐚𝐭𝐨𝐫 × 𝟓 

𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐚𝐦𝐩𝐞𝐥 = 𝟐𝟎 × 𝟓 = 𝟏𝟎𝟎 
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3.5 Operasionalisasi Variabel   

Definisi operasional variabel pada penelitian ini meliputi 4 variabel utama, 

yakni Customer Relationship Management, Customer Experience Quality, 

Customer Satisfaction, dan Customer Loyalty. Untuk Customer Relationship 

Management mempunyai 4 dimensi yaitu teknologi informasi, orang, proses, dan 

pengetahuan yang diwakili masing-masing oleh satu pernyataan. Sedangkan 

Customer Experience Quality mempunyai 8 dimensi yaitu Accessibility, 

competence, customer recognition, helpfullness, personalization, problem solving, 

promise fulfillment, value for time yang diwakili masing-masing oleh satu 

pernyataan. Definisi operasional variabel pada penelitian ini disusun berdasarkan 

berbagai teori yang mendasarinya yaitu hubungan Customer Relationship 

Management dan Customer Experience Quality terhadap Customer Satisfaction 

sehingga akan mendorong Customer Loyalty pada Shisha Café Kemang. Lebih 

lanjut, untuk penjabaran operasionalisasi variabel penelitian  adanya indikator dan 

pernyataan disesuaikan dengan dimensi dari variabel penelitian pada penelitian 

ini. Sehingga dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Pernyataan Skala 

1. Customer                

Relationship 

Management 

(CRM) 

Suatu strategi dan 

proses untuk 

menciptakan nilai 

pada setiap 

pelanggan, 

membangun 

preferensi 

organisasi dan 

meningkatkan 

bisnis untuk 

membangun 

hubungan jangka 

panjang dengan 

pelanggan 

 

(Gordon, 2002) 

 

 

 

 

 

1. Information 

Technology  

(Teknologi 

Informasi) 

 

(Gordon, 2002) 

1. Shisha Café 

membagi informasi 

tentang promosi 

dan persaingan 

produk melalui 

media elektronik 

 

(Imasari dan 

Nursalin, 2011) 

Likert 

1-5 

2. People (Orang) 

(Gordon, 2002) 

2. Menurut saya 

karyawan Shisha 

Café mempunyai 

tingkat 

profesionalisme 

yang tinggi 

 

(Imasari dan 

Nursalin, 2011) 

Likert 

1-5 

3.Process (Proses) 

(Gordon, 2002) 

3. Saya merasa 

proses penanganan 

masalah di Sisha 

Café cepat 

 

(Imasari dan 

Nursalin, 2011) 

Likert 

1-5 

4. Knowledge and 

understanding  

(Pengetahuan dan 

pemahaman) 

(Gordon, 2002) 

4. Shisha Café 

memahami selera 

sesuai dengan saya 

pesan 

 

(Imasari dan 

Nursalin, 2011) 

Likert 

1-5 
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Tabel 3. 2 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Pernyataan Skala 

2. Customer 

Experience 

Quality 

(CEQ) 

Akumulasi dari 

semua kejadian 

yang disadari 

oleh 

Pelanggan 

 

(Thompson dan 

Kolsky, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Accessability 

(Lemke et al., 

2006) 

1. Lokasi Shisha 

Café Kemang 

mudah 

dijangkau. 

 

(Senjaya et al, 

2013) 

Likert 

1-5 

2. Competence 

(Lemke et al., 

2006)  

2. Shisha Café 

menjaga  

standar kualitas 

menu yang 

disajikan 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert 

1-5 

3. Customer 

Recognition 

(Lemke et al., 

2006) 

3. Karyawan 

Shisha Café 

Kemang 

memberikan 

sambutan 

ketika anda 

masuk gerai 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert 

1-5 

4. Helpfullness 

(Lemke et al., 

2006) 

4. Karyawan 

Shisha Café 

Kemang 

membantu 

menyediakan  

meja dan kursi 

untuk saya 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert 

1-5 

5. Personalizatio

n 

(Lemke et al., 

2006) 

5. Kursi dan meja 

makan di 

Shisha Café 

Kemang 

nyaman 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert 

1-5 
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Tabel 3. 3 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Pernyataan Skala 

   6. Problem 

solving 

(Lemke et al., 

2006) 

6. Menu di Shisha 

Café Kemang 

mudah untuk 

saya mengerti 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert 

1-5 

7. Promise 

Fulfillment 

(Lemke et al., 

2006) 

7. Harga menu 

yang di 

tawarkan  pada 

setiap cabang 

Shisha Café 

sama 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert 

1-5 

8. Value for Time 

(Lemke et al., 

2006) 

8. Karyawan 

Shisha Café 

Kemang 

memberikan 

pelayanan yang 

ccepat ketika 

menyajikan 

makanan 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert 

1-5 

3. Costume

r 

Satisfacti

on 

Proses 

mempertahanka

n pelanggan 

dengan 

memperhatikan 

dan  

memproduksi 

produk dengan 

kualitas yang 

bagus 

agarpelanggan 

merasa puas 

 

(Kotler, 2008) 

1. Price 

(Kotler,2008) 

1. Harga 

makanan dan 

minuman yang 

ditawarkan 

Shisha café 

Kemang 

memuaskan 

 

 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert 

1-5 
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Tabel 3. 4 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Pernyataan Skala 

   2. Product 

Quality 

(Kotler, 2008) 

 

2. Penataan 

makanan dan 

minuman yang 

disajikan Shisha 

café Kemang 

memuaskan 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert 

1-5 

3. Service Quality 

(Kotler, 2008) 

3. Karyawan 

Shisha café 

Kemang selalu 

melayani dengan 

baik 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert 

1-5 

4. Karyawan 

Shisha café 

Kemang sangat 

bersahabat 

dengan para 

pelanggannya 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert 

1-5 

4. Customer  

Loyalty 

Kecenderungan 

perilaku untuk 

membeli suatu 

produk atau 

merek tertentu, 

dan 

menganjurkan 

pihak lain untuk 

merek tersebut. 

(Lau dan Lee, 

2009) 

1. Recommended 

Friends 

 

(Lau dan Lee, 

2009) 

1. Saya akan 

mengunjungi 

kembali Shisha 

café Kemang 

 

 

 

 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Likert 

1-5 
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Tabel 3. 5 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Pernyataan 
Skal

a 

    2. Saya akan 

merekomendasi

kan  Shisha 

café Kemang 

kepada orang 

lain 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Liker

t 

1-5 

2. Say Positive 

Thinks 

(Lau dan 

Lee,2009) 

3. Saya akan 

memilih Shisha 

café Kemang 

dan tidak akan 

memilih café 

lain 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Liker

t 

1-5 

3. Continue 

Purchasing 

(Lau dan 

Lee,2009) 

4. Saya akan tetap 

memilih Sisha 

café walaupun 

terjadi 

kenaikan harga 

 

(Senjaya et al., 

2013) 

Liker

t 

1-5 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Sisha Café Kemang 

Shisha Café Kemang, yang didirikan oleh salah satu keturunan Timur 

Tengah yaitu Muhammad Nagib Alkaff (34) pada September 2007. Keunikan dari 

Shisha Café Kemang adalah penyajian yang bernuansa  Timur Tengah,  mulai 

tempat, menu yang disajikan serta pelayanannya. Sesuai dengan namanya kafé ini 

menyediakan shisha dengan berbagai rasa pilihan. Shisha Café Kemang dapat 

menampung pengunjung 200-250, pengunjung dapat memilih di area outdoor atau 

indoor. Shisha Café Kemang mulai buka pukul 16.30-00.00 weekday, sedangkan 

pada saat weekend tutup pada pukul 01.30 WIB. Shisha Café Kemang juga 

menampilkan salah satu budaya Timur Tengah yaitu belly dance, dimana konsep 

tersebut hanya terdapat di Shisha Café Kemang. 

Selain menu kuliner yang beragam variasinya, menu shisha yang ditawarkan  

di Sisha Café Kemang juga beragam, mulai dari rasa buah-buahan, coklat, madu, 

vanila, cappuccino dll. Shisha Café Kemang juga menyediakan variasi rasa 

campuran sesuai dengan selera konsumen. Adanya perbedaan rasa produk yang 

ditawarkan mengakibatkan adanya perbedaan dari segi kenikmatan pada saat 

konsumen mengkonsumsi shisha di Shisha Café Kemang dibandingkan dengan kafé 

shisha lainnya. 

 

 

4.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Hasil Uji Validitas (Pre-Test) 

Tabel 4. 1Uji Validitas (Pre-Test) 
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Sumber: Data diolah peneliti 

Berdasarkan hasil uji validitas (pre-test) kuesioner ke sebanyak 30 orang 

responden, diketahui dengan jelas bahwa ternyata seluruh item indikator pada 

variabel penelitian memiliki nilai faktor loading > 0,5 maka dapat diartikan item 

pernyataan kuesioner itu sudah valid. 

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Tabel 4. 2Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

 

Mengacu pada hasil uji reliabilitas menggunakan rumus cronbach alpha 

diperoleh hasil nilai Cronbach alpha di atas cut-of value cronbach alpha kritis (0,7) 

sehingga dapat dikatakan seluruh variabel penelitian (CRM, CEQ, CS, CL) sudah 

reliabel atau konsisten. 

Indikator KMO Sig MSA Cumulative % Factor Loading Cut-of Value Keterangan

CRM1 0,797 0,786 > 0,5 Valid

CRM2 0,758 0,743 > 0,5 Valid

CRM3 0,714 0,849 > 0,5 Valid

CRM4 0,732 0,754 > 0,5 Valid

CEQ1 0,842 0,776 > 0,5 Valid

CEQ2 0,706 0,813 > 0,5 Valid

CEQ3 0,815 0,718 > 0,5 Valid

CEQ4 0,838 0,773 > 0,5 Valid

CEQ5 0,872 0,738 > 0,5 Valid

CEQ6 0,65 0,809 > 0,5 Valid

CEQ7 0,773 0,945 > 0,5 Valid

CEQ8 0,863 0,863 > 0,5 Valid

CS1 0,799 0,752 > 0,5 Valid

CS2 0,806 0,798 > 0,5 Valid

CS3 0,739 0,882 > 0,5 Valid

CS4 0,807 0,829 > 0,5 Valid

CL1 0,848 0,701 > 0,5 Valid

CL2 0,780 0,836 > 0,5 Valid

CL3 0,770 0,848 > 0,5 Valid

CL4 0,781 0,858 > 0,5 Valid

0,747 0,000 61,518

0,784 0,000 65,167

0,783 0,000 66,655

0,788 0,000 66,150

No Variabel Cronbach Alpha Cut-of Value Keterangan

1 Customer Relationship Management (CRM) 0,765 > 0,7 Reliabel

2 Customer Experience Quality (CEQ) 0,919 > 0,7 Reliabel

3 Customer Satisfaction (CS) 0,830 > 0,7 Reliabel

4 Customer Loyalty (CL) 0,816 > 0,7 Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti 
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4.3 Profil Responden 

4.3.1 Kunjunganke Sisha Café Kemang Dalam Seminggu 

Gambar 4. 1 Kunjungan ke Sisha Café Kemang 

 

Berdasarkan temuan data penelitian yang terkumpul, mengenai Berapa kali 

responden ke Sisha Café Kemang dalam seminggu, diperoleh perincian data 

sebagai berikut: responden paling banyak telah datang dalam satu minggu 

sebanyak 2 kali sebesar 40%, sedangkan yang datang 1 kali sebesar 31%, 

kemudian yang datang 3 kali sebesar 15%, selanjutnya yang datang 4 kali sebesar 

11%, dan yang datang di atas 5 kali sebesar 3%. 

  

Sumber: Data diolah peneliti 
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4.3.2 Jenis Kelamin 

Gambar 4. 2 Jenis Kelamin 

 

Mengacu pada data yang terkumpul, mengenai jenis kelamin responden 

diperoleh perincian data sebagai berikut: responden paling banyak yang berjenis 

kelamin perempuan sebesar 52% dan yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 48%. 

4.3.3 Pengeluaran Responden Perbulan 

Gambar 4. 3 Pengeluaran Perbulan 

 

Sumber: Data diolah peneliti 

Sumber: Data diolah peneliti 
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Sesuai perolehan data penelitian pada grafik di atas, mengenai Pengeluaran 

Responden Perbulan, diperoleh perincian data sebagai berikut: responden yang 

pengeluaran perbulan Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 sebesar 62%, sedangkan yang 

pengeluaran perbulan Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 sebesar 30%, dan yang 

pengeluaran perbulan Rp 3.000.000 - Rp 4.000.000 sebesar 8%. 

4.4 Hasil Analisis Data 

Proses analisis data dan pengujian model penelitian menggunakan analisis 

SEM. Teknik estimasi yang akan digunakan dalam perhitungan SEM adalah dengan 

menggunakan maximum likelihood.  

Prosedur SEM secara umum akan mengandung tahap-tahap sebagai berikut 

(Bollen dan Long, 1993) seperti yang dikutip oleh (Wijayanto, 2008, hal. 34) 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Tahap ini berkaitan dengan pembentukan model awal persamaan 

struktural, sebelum dilakukan estimasi. Model awal ini diformulasikan 

berdasarkan suatu teori atau penelitian sebelumnya. Model penelitian terdiri dari 4 

variabel, 5 hipotesis, dan 20 indikator untuk menguji adanya hubungan kausalitas 

antara variabel-variabel yang dihipotesiskan. 
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4.4.2 Identifikasi Model 

Gambar 4. 4 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas merupakan model penelitian yang diajukan dalam 

penelitian ini. Dimana customer relationship management dan customer 

experience quality mempegaruhi customer satisfaction, dan selanjutnya 

mempengaruhi customer loyalty. 

Tabel 4. 3 Computation Of Degrees Of Freedom 

Number of distinct sample moments 210 

Number of distinct parameters to be estimated 45 

Degrees of freedom (210 – 43) 165 

 

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, diperoleh jumlah variabel yang 

diobserved sebanyak 20. Dengan jumlah 20 observed variabel maka jumlah data 

varian dan kovarian dari observed variabel dengan penghitungan rumus p(p+1)/2 

= 210 sample moment, sedangkan jumlah parameter yang akan diestimasi=45 

Sumber: Data diolah peneliti 

Sumber: Data diolah peneliti 
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sehingga dalam penelitian ini mempunyai (210 – 45) = 165 degree of freedom. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa model penelitian adalah overidentified 

dikarenakan memiliki nilai df positif. Berdasarkan hal tersebut maka analisis data 

SEM bisa dilanjutkan ketahap selanjutnya. 

Setelah penulis mengetahui bahwa identifikasi dari model adalah over 

identified, maka tahap berikutnya melakukan estimasi model untuk memperoleh 

nilai dari parameter-parameter yang ada dalam model 

4.4.3 Estimasi 

Sebelum melakukan analisis kelayakan model (Uji kecocokan), hasil 

estimasi model perlu dievaluasi terlebih dahulu agar memenuhi asumsi-asumsi 

dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menganalisis data SEM. 

Teknik estimasi model persamaan struktural menggunakan teknik 

Maximum Likelihood Estimation (ML) yang lebih efisien dan unbiased jika 

asumsi normalitas multivariate dipenuhi, berikut ini uraian penjelasannya: 

4.4.3.1 Ukuran Sampel 

Metode statistik dengan program SEM, ukuran sampel yang sesuai 

adalah antara 100 – 200 (Hair, Black, Babin, dan Anderson, 2010).Dalam 

penelitian ini, jumlah sampel yang digunakan sebesar 100 responden. 
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4.4.3.2 Uji Normalitas Data 

Tabel 4. 4 Uji Normalitas Data 

 

Sebuah distribusi dikatakan normal jika data tidak miring ke kiri atau 

miring ke kanan (disebut simetris dengan nilai skewness adalah 0), serta 

mempunyai keruncingan yang ideal (angka kurtosis adalah 0). Namun, angka-

angka tersebut sulit dicapai dalam praktiknya, sebaran data akan bervariasi 

pada skewness serta kurtosis yang negatif atau positif. Oleh karena itu, yang 

akan diuji adalah seberapa mencong dan seberapa runcing sebuah distribusi 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r.

CEQ1 2 5 -0,431 -1,76 -0,561 -1,145

CEQ2 1 5 -0,461 -1,883 0,4 0,816

CEQ3 1 5 -0,617 -2,519 -0,845 -1,724

CEQ4 2 5 -0,329 -1,343 -0,205 -0,419

CEQ5 1 5 -0,217 -0,886 -0,584 -1,191

CEQ6 2 5 -0,5 -2,04 0,366 0,747

CEQ7 2 5 -0,324 -1,322 -0,294 -0,6

CEQ8 1 5 -0,611 -2,493 -0,293 -0,597

CS4 1 5 -0,503 -2,052 -0,601 -1,228

CS3 1 5 -0,551 -2,251 -0,222 -0,454

CS2 1 5 -0,541 -2,21 0,666 1,359

CS1 1 5 -0,561 -2,291 -0,02 -0,04

CL4 1 5 -0,503 -2,052 -1,069 -2,183

CL3 2 5 -0,542 -2,214 -0,264 -0,54

CL2 2 5 -0,476 -1,944 -0,302 -0,616

CL1 2 5 -0,418 -1,706 -0,13 -0,265

CRM1 2 5 0,31 1,264 -0,562 -1,146

CRM2 3 5 0,362 1,476 -0,91 -1,858

CRM3 3 5 0,466 1,901 -0,836 -1,706

CRM4 1 5 -0,582 -2,376 -0,35 -0,714

Multivariate 11,728 1,977

Sumber: Data diolah peneliti 
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sehingga masih dapat dianggap normal walaupun tidak benar-benar 

berdistribusi normal. 

Angka pembanding tersebut adalah angka z, angka tersebut didapat 

dengan cara melihat tabel z. Pada umumnya digunakan tingkat kepercayaan 

99%, tingkat signifikansi pada tingkat kepercayaan tersebut adalah 100% - 

99% = 1%, dan angka z adalah ±2,58. Maka dari itu, sebuah distribusi 

dikatakan normal jika angka c.r. skewness atau c.r. kurtosis berada di antara -

2,58 sampai +2,58. Namun jika angka-angka tersebut berada di bawah -2,58 

atau di atas +2,58, distribusi dapat dikatakan tidak normal (Santoso, 2012). 

Dari nilai critical rasio (cr) skewness value semua Indikator diperoleh 

nilai di bawah 2,58 artinya data menunjukkan berdistribusi normal. Pada 

kolom critical rasio (cr) untuk multivariate nilainya adalah 1,977 jauh di 

bawah nilai ± 2,58 pada tingkat signifikansi 1%, dengan demikian dapat 

dikatakan terbukti bahwa data berdistribusi normal.  

4.4.4 Hasil Uji Model Pengukuran (Measurement Model Fit) 

Setelah keseluruhan model fit dievaluasi, maka langkah selanjutnya adalah 

pengukuran setiap konstruk untuk menilai unidimensionalitas dan realibilitas dari 

konstruk. Unidimensionalitas adalah asumsi yang melandasi perhitungan 

reliabilitas dan ditunjukkan ketika indikator suatu konstruk memiliki acceptable 

fit satu single faktor (one dimensional) model. Peneliti harus melakukan uji 

unidimensionalitas untuk semua indikator konstruk sebelum menilai reliabilitas. 
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1) Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk Variabel CRM 

 

Gambar 4. 5Confirmatory Factor Analysis (CFA) Variabel CRM 

 

Tabel 4. 5 Uji Validitas Variabel CRM 

 

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, diketahui bahwa semua 

indikator pada variabel CRM memiliki standarized factor loading di atas 

cut-off value (0,5) sehingga dapat dikatakan semua indikator pada variabel 

CRM adalah hasilnya valid. 

2) Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk Variabel CEQ 

Gambar 4. 6Confirmatory Factor Analysis (CFA) Variabel CEQ 

 

Std. Loading Cut-off value Keterangan

1 CRM1 <--- CRM 0,808 > 0,5 Valid

2 CRM2 <--- CRM 0,83 > 0,5 Valid

3 CRM3 <--- CRM 0,739 > 0,5 Valid

4 CRM4 <--- CRM 0,669 > 0,5 Valid

No
UJI VALIDITAS

Indikator

Sumber: Data diolah peneliti 

Sumber: Data diolah peneliti 

Sumber: Data diolah peneliti 
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Tabel 4. 6 Uji Validitas Variabel CEQ 

 

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, diketahui bahwa semua indikator pada 

variabel CEQ memiliki standarized factor loading di atas cut-off value (0,5) sehingga 

dapat dikatakan semua indikator pada variabel CEQ adalah hasilnya valid. 

3) Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk Variabel CS dengan BL 

 

Gambar 4. 7 Confirmatory Factor Analysis (CFA) Variabel CS dengan BL 

 

 

 

  

Std. Loading Cut-off value Keterangan

1 CEQ1 <--- CEQ 0,839 > 0,5 Valid

2 CEQ2 <--- CEQ 0,598 > 0,5 Valid

3 CEQ3 <--- CEQ 0,65 > 0,5 Valid

4 CEQ4 <--- CEQ 0,77 > 0,5 Valid

5 CEQ5 <--- CEQ 0,622 > 0,5 Valid

6 CEQ6 <--- CEQ 0,811 > 0,5 Valid

7 CEQ7 <--- CEQ 0,672 > 0,5 Valid

8 CEQ8 <--- CEQ 0,707 > 0,5 Valid

No
UJI VALIDITAS

Indikator

Sumber: Data diolah peneliti 

Sumber: Data diolah peneliti 
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Tabel 4. 7 Uji Validitas Variabel CS dan CL 

 

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, diketahui bahwa semua indikator pada 

variabel CS dan BL memiliki standarized factor loading di atas cut-off value (0,5) 

sehingga dapat dikatakan semua indikator pada variabel CS dan CL adalah hasilnya 

valid. 

4) Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk CRM, CEQ, CS, CL (Struktural 

Model) 

Tabel 4. 8 Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk CRM, CEQ, CS, CL 

(Struktural Model) 

Std. Loading Cut-off value Keterangan

1 CS1 <--- CS 0,67 > 0,5 Valid

2 CS2 <--- CS 0,842 > 0,5 Valid

3 CS3 <--- CS 0,796 > 0,5 Valid

4 CS4 <--- CS 0,777 > 0,5 Valid

5 CL1 <--- CL 0,776 > 0,5 Valid

6 CL2 <--- CL 0,805 > 0,5 Valid

7 CL3 <--- CL 0,864 > 0,5 Valid

8 CL4 <--- CL 0,832 > 0,5 Valid

No
UJI VALIDITAS

Indikator

Sumber: Data diolah peneliti 

Sumber: Data diolah peneliti 

Std. 

Loading

Cut-off 

value

Keterang

an

Std. 

Loading2
ME

Construct 

Reliability 

(CR)

Cut-off 

value
Keterangan

Variance 

Extracted 

(VE)

Cut-off 

value VE
Keterangan

1 CRM1 <--- CRM 0,812 > 0,5 Valid 0,659344 0,34066

2 CRM2 <--- CRM 0,816 > 0,5 Valid 0,665856 0,33414

3 CRM3 <--- CRM 0,739 > 0,5 Valid 0,546121 0,45388

4 CRM4 <--- CRM 0,684 > 0,5 Valid 0,467856 0,53214

5 CEQ1 <--- CEQ 0,836 > 0,5 Valid 0,69890 0,30110

6 CEQ2 <--- CEQ 0,614 > 0,5 Valid 0,37700 0,623

7 CEQ3 <--- CEQ 0,642 > 0,5 Valid 0,41216 0,58784

8 CEQ4 <--- CEQ 0,767 > 0,5 Valid 0,58829 0,41171

9 CEQ5 <--- CEQ 0,637 > 0,5 Valid 0,40577 0,59423

10 CEQ6 <--- CEQ 0,809 > 0,5 Valid 0,65448 0,34552

11 CEQ7 <--- CEQ 0,664 > 0,5 Valid 0,44090 0,5591

12 CEQ8 <--- CEQ 0,71 > 0,5 Valid 0,50410 0,49590

13 CS1 <--- CS 0,65 > 0,5 Valid 0,4225 0,5775

14 CS2 <--- CS 0,817 > 0,5 Valid 0,667489 0,33251

15 CS3 <--- CS 0,795 > 0,5 Valid 0,632025 0,36798

16 CS4 <--- CS 0,748 > 0,5 Valid 0,559504 0,4405

17 CL1 <--- CL 0,759 > 0,5 Valid 0,576081 0,42392

18 CL2 <--- CL 0,788 > 0,5 Valid 0,62094 0,37906

19 CL3 <--- CL 0,835 > 0,5 Valid 0,697225 0,30278

20 CL4 <--- CL 0,816 > 0,5 Valid 0,665856 0,33414

Reliabel Tinggi

Reliabel Tinggi

Reliabel Tinggi

> 0,7

> 0,7

> 0,7

> 0,7

Memenuhi 

Syarat

Memenuhi 

Syarat

Memenuhi 

Syarat

Memenuhi 

Syarat

0,585

0,640

0,510

0,570

> 0,5

> 0,5

> 0,5

0,888

0,799

0,800

Reliabel Tinggi

No

UJI VALIDITAS UJI RELIABILITAS

> 0,50,799

Indikator
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1) Berdasarkan hasil uji validitas di atas, diketahui bahwa semua indikator pada 

variabel penelitian memiliki standarized factor loading di atas cut-off value 

(0,5) sehingga dapat dikatakan semua indikator pada variabel laten adalah 

hasilnya valid. 

2) Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, diperoleh bahwa nilai 

consturctreliability (CR) pada variabel penelitian di atas cut-off value (0,7) 

sehingga dapat dikatakan semua variabel penelitian adalah hasilnya memiliki 

tingkat reliabilitas yang tinggi. 

3) Variance extracted memperlihatkan jumlah varians dari indikator yang 

diekstraksi oleh variabel bentukan yang dikembangkan. Nilai variance 

extracted yang tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator itu mewakili 

secara baik variabel bentukan yang dikembangkan. Hasil variance extracted 

menunjukkan bahwa semua konstruk memenuhi syarat cut-of value minimal 

0,5.  

4.4.5 Uji Kecocokan (Goodness of Fit) Structural Model 

Dalam tiga jenis ukuran untuk menilai Goodness of Fit: 

a. Absolut fit measures 

b. Incremental fit measures 

c. Parsimonious fit measures 
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Tabel 4. 9 Goodness of FitStructural Model 

Ukuran GOF Hasil Perhitungan 

Tingkat Kecocokan 

yang bisa diterima 

Keterangan 

Absolute –Fit Measures 

Chi-Square (χ²) 227,245  Poor Fit 

Probabilitas  0,001 P ≥ 0,05 H0: ditolak 

DF 1,377 < 3 Good Fit 

GFI 0,828 0,80 ≤ GFI ≤ 0,90 Marginal Fit 

RMSEA 0,062 RMSEA ≤ 0,08 Good Fit 

Incremental Fit Measure 

AGFI 0,781 AGFI ≤ 0,80 Poor Fit 

TLI 0,934 TLI ≥ 0,9 Good Fit 

 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, kita dapat melihat bahwa satu ukuran GOF, 

yaitu Chi-Square (χ²) menunjukkan kecocokan yang kurang baik (poor fit) tetapi 

untuk CMIN/DF mengindikasikan kecocokan yang baik (good fit). Dua ukuran GOF 

yang lainnya, yaitu RMSEA adalah good fit dan GFI menunjukkan kecocokan yang 

marginal fit. Maka dari itu, model keseluruhan mengindikasikan bahwa secara 

keseluruhan data kurang fit dengan model SEM. 

  

Sumber: Data diolah peneliti 
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4.4.5.1 Hasil Analisis Model Struktural 

Tabel 4. 10 Analisis Model Struktural 

Hipotesis Path Estimasi P Keterangan 

H1 CS <--- CRM 0,297 0,006 Terdapat Pengaruh 

H2 CS <--- CEQ 0,589 *** Terdapat Pengaruh 

H3 CL <--- CS 0,466 *** Terdapat Pengaruh 

H4 CL <--- CRM 0,225 0,020 Terdapat Pengaruh 

H5 CL <--- CEQ 0,326 0,006 Terdapat Pengaruh 

Ket. : *untuk sig.0,05; **untuk sig 0,01; *** untuk sig 0,001. 

Berdasarkan temuan data penelitian pada tabel di atas, maka dapat 

dideskripsikan hasil uji hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Pada hasil hipotesis (H1) diperoleh nilai regresi (estimasi) 0,297 dengan 

tingkat probabilitas 0,006. Dikarenakan nilai probabilitas (0,006) < 0,05 maka 

dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan customer 

relationship management terhadap customer satisfaction. 

2. Selanjutnya hasil hipotesis (H2) diperoleh nilai regresi (estimasi) 0,589 

dengan tingkat probabilitas 0,000. Dikarenakan nilai probabilitas (0,000) < 

0,05 < 0,01 < 0,001 maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh positif 

dan signifikan customer experience quality terhadap customer satisfaction. 

3. Hipotesis (H3) diperoleh nilai regresi (estimasi) 0,466 dengan tingkat 

probabilitas 0,000. Dikarenakan nilai probabilitas (0,000) < 0,05 < 0,01 < 

0,001 maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

customer satisfaction terhadap customer loyalty. 

Sumber: Data diolah peneliti 
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4. Hipotesis (H4) diperoleh nilai regresi (estimasi) 0,225 dengan tingkat 

probabilitas 0,020. Dikarenakan nilai probabilitas (0,020) < 0,05 maka dapat 

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan customer 

relationship management terhadap customer loyalty. 

5. Hipotesis (H5) diperoleh nilai regresi (estimasi) 0,326 dengan tingkat 

probabilitas 0,006. Dikarenakan nilai probabilitas (0,006) < 0,05 maka dapat 

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan customer 

relationship quality terhadap customer loyalty. 

4.5 Pembahasan 

Setelah penulis melakukan analisis deskriptif statistik pada model struktural penelitian 

ini dengan menggunakan metode SEM melalui bantuan program AMOS 21, maka 

penulis memberikan uraian pembahasan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Hasil hipotesis (H1) menunjukkan terdapat pengaruh customer relationship 

management terhadap customer satisfaction. Artinya bahwa semakin 

ditingkatkan customer relationship management maka akan semakin 

memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada customer satisfaction. 

Temuan penelitian ini, sejalan dengan pendapat dari hasil penelitian 

(Wangkar, 2013, hal. 11) hasil penelitian menunjukkan customer relationship 

management memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap customer 

satisfaction. 

2. Hasil hipotesis (H2) menunjukkan terdapat pengaruh customer experience 

quality terhadap customer satisfaction. Artinya bahwa semakin ditingkatkan 

customer experience quality maka akan semakin memberikan pengaruh yang 

positif dan signifikan pada customer satisfaction. 
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Temuan penelitian ini, sejalan dengan pendapat dari hasil penelitian (Senjaya, 

Semuel, & Dharmayanti, 2013, hal. 4) hasil penelitian menunjukkan customer 

experience memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap customer 

satisfaction. Selanjutnya menurut Mano dan Oliver (1997) menunjukkan 

bahwa pengalaman secara emosional di dalam kepuasan memiliki pengaruh 

yang positif signifikan. Wang (2010) dan Bigne et al. (2008) menunjukkan 

secara jelas bahwa perasaan senang dalam pengalaman berbelanja memiliki 

dampak yang positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan, bahkan dapat 

berdampak positif pada niat pembelian ulang. Wakefield dan Blodgett (1996) 

dan Baker et al. (1992) menemukan korelasi yang positif antara nilai-nilai 

dalam pengalaman pelanggan, kepuasan pelanggan secara keseluruhan, dan 

pembelian ulang melalui penelitian secara kuantitatif. Venkat (2007) 

membuktikan bahwa pengalaman pelanggan memiliki pengaruh yang positif 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 

3. Hasil hipotesis (H3) menunjukkan terdapat pengaruh customer satisfaction 

terhadap customer loyalty. Artinya bahwa semakin ditingkatkan customer 

satisfaction maka akan semakin memberikan pengaruh yang positif dan 

signifikan pada customer loyalty. 

Temuan penelitian ini, sejalan dengan pendapat dari hasil penelitian 

(Wangkar, 2013, hal. 13) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepuasan 

Pelanggan berpengaru signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan. Hasil 

penelitian ini juga mendukung pernyataan  Fornell (1992) bahwa kepuasan 

pelanggan mempengaruhi perilaku pembeli, dimana pelanggan yang puas 

cenderung menjadi pelanggan yang loyal, namun pelanggan yang loyal tidak 

perlu puas. Loyalitas berarti kemampuan perusahaan memposisikan 
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produknya di benak pelanggan, dimana perusahaan berusaha menganggap 

pelanggan sebagai mitranya dengan cara memantapkan keyakinan pelanggan, 

selalu berinteraksi, bila perlu mengembangkan, demi kemajuan bersama 

(Kartajaya, 2007). Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggan yang loyal 

atau setia adalah seseorang yang melakukan pembelian ulang dari perusahaan 

yang sama, memberitahukan ke konsumen yang lain yang potensial dari mulut 

ke mulut dan menjadi penangkal serangan dari pesaingnya (Evan dan Laskin, 

1994). Sehingga dapatlah dikatakan bahwa keberhasilan suatu perusahaan 

sangatlah ditentukan oleh retensi pelanggannya. 

 Contoh jurnal pendukungnya yaitu “Pengaruh customer satisfaction, 

switching cost dan trust brand terhadap customer loyalty pada mahasiswa 

pengguna kartu seluler prabayar IM3 Depok” kesimpulannya ketiganya 

berpengaruh kepada customer loyalty. 

4. Hasil hipotesis (H4) menunjukkan terdapat pengaruh Customer Relationship 

Management (CRM) terhadap customer loyalty. Artinya bahwa semakin 

ditingkatkan Customer Relationship Management (CRM) maka akan semakin 

memberikan pengaruh yang positif dan signifikan pada customer loyalty. 

Temuan penelitian ini, sejalan dengan pendapat dari hasil penelitian 

(Wangkar, 2013, hal. 13) Hasil penelitian menunjukkan bahwa customer 

relationship management berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Hasil penelitian ini menerima hipotesis penelitian yang 

dirumuskan yaitu: customer relationship management berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Brown, 

Stanley (2000) mengemukakan bahwa hubungan antara pelanggan dengan 

perusahaan akan semakin kuat melalui tahapan-tahapan CRM, yang 
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didalamnya tercakup pemeliharaan terhadap nilai-nilai yang telah diperoleh 

pelanggan yang akan membentuk loyalitas pelanggan. Pernyataan tersebut 

diperkuat oleh hasil penelitian Vaneza Gafar, 2005: 296-297) bahwa 

manajemen hubungan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

Secara garis besar alasan bagi perusahaan PT.William Makmur Perkasa untuk 

menerapkan customer relationship management sehingga dapat membangun 

loyalitas pelanggan adalah pertama, perusahaan menyadari adanya perubahan 

paradigma yaitu product driven company menjadi consumer driven company. 

Alasan kedua, perusahaan menyadari setiap pelanggan memiliki kebutuhan 

yang berbeda-beda sehingga perusahaan harus lebih peka terhadap segala 

keluhan. Ketiga, bagi perusahaan pelanggan adalah segalanya karena bila 

tidak ada konsumen maka tidak ada bisnis. Keempat, biaya untuk 

mendapatkan pelanggan jauh lebih besar daripada biaya untuk 

mempertahankan pelanggan yang telah ada. Alasan kelima yakni dalam 

customer relationship management terdapat database yang menjadi senjata 

utama pelayanan. 

5. Hasil hipotesis (H5) menunjukkan terdapat pengaruh customer experience 

quality (CEQ) terhadap customer loyalty. Artinya bahwa semakin ditingkatkan 

customer experience quality (CEQ) maka akan semakin memberikan pengaruh 

yang positif dan signifikan pada customer loyalty. 

Temuan penelitian ini, sejalan dengan pendapat dari hasil penelitian (Senjaya, 

Semuel, & Dharmayanti, 2013) hasil penelitian menunjukkan customer 

experience quality (CEQ) berpengaruh dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengalaman pelanggan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan dan pemeliharaan 
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loyalitas pelanggan. Oliver (1999) menemukan bahwa experiencebehavior 

memiliki pengaruh yang kuat signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Bolton 

et al. (2000) juga menemukan bahwa customer service experience akan 

mempengaruhi evaluasi perusahaan dan pembelian kembali. Penelitian Gentile 

et al. (2007) menunjukkan bahwa pengalaman dalam mengidentifikasi pilihan 

pelanggan yang memainkan peran yang mendasar, dan kemudian 

mempengaruhi keputusan pembelian. Chang dan Chen (2008) menunjukkan 

bahwa pengalaman merupakan variabel penting untuk memahami perilaku 

konsumen, perilaku terhadap pengalaman dan pembelian kembali. 

4.6 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh customer relationship 

management dan customer experience quality terhadap customer satisfaction. 

Kemudian pengaruh customer satisfaction terhadap customer loyalty. Dari hasil 

penelitian ini, ada beberapa implikasi manajerial yang dapat diberikan kepada Sisha 

Café Kemang, sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan customer relationship management terdapat 

pengaruh terhadap customer satisfaction. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sunil Mithas, M.S Krishnan dan Claes Fornell 

(2005) dengan judul penelitian “Customer Relationship management its 

dimension an effect on customer out come”. Hasil penelitian tersebut 

menyatakan bahwa Customer Relationship management berpengaruh positif 

terhadap customer satisfaction. Untuk memperkuat implikasi manajerial bagi 

pihak Sisha Cafe, peneliti memberikan pertimbangan tambahan yang didapat 

melalui rata-rata jawaban kuesioner yang sudah peneliti sebarkan. Hal tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4. 11 Tabel Rata-Rata Kuesioner Indikator CRM 

Indikator Pernyataan Mean 

CRM1 
Shisha Café memberikan informasi tentang berbagai promosi apa 

saja kepada konsumen melalui media elektronik. 

3,62 

CRM2 
Karyawan Shisha Café mempunyai tingkat profesionalisme yang 

tinggi 

3,75 

CRM3 Manajemen Shisha Café menangani masalah di Sisha Café cepat 
3,7 

CRM4 
Shisha Café memahami selera sesuai dengan saya pesan 3,56 

Total nilai rata-rata 3,657 

Sumber: Data diolah peneliti 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa 

nilai rata-rata keseluruhan dari variabel Customer Relationship Management 

sebesar 3,657 dan dengan merujuk pada nilai rata-rata secara keseluruhan, 

jawaban responden seluruhnya sudah setuju dengan masing-masing pernyataan. 

Hal tersebut mempunyai arti bahwa penerapan CRM pada Sisha Café dapat 

diterima dengan baik oleh konsumen. Misalnya dalam kegiatan bisnisnya 

karyawan Sisha Café mempunyai tingkat profesionalisme dalam bekerja yang 

tinggi serta pihak manajemen yang menangani masalah secara cepat.  . Hal ini 

tidak terlepas  oleh pengawasan dari pihak manajemen yang dapat turun langsung 

untuk menangani masalah yang ada pada Sisha Café.  

Indikator CRM yang perlu ditingkatkan adalah Shisha Café memahami selera 

sesuai dengan konsumen pesan. Agar menu yang tersedia di Shisha Café 

sesuai dengan selera konsumen sebaiknya Shisha Café melakukan riset 

mengenai selera konsumen melalui pelayan yang menanyakan kecocokan 

selera konsumen dengan menu ataupun meminta saran konsumen melalui 

kuesioner. Selain itu hal yang perlu ditingkatkan adalah Shisha Café perlu 

memberikan informasi tentang berbagai promosi kepada konsumen melalui 

media elektronik seperti mempromosikan makanan khas Lebanon, serta Buffet 
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Ramadhan yang rutin dipromosikan pada saat menjelang bulan suci 

Ramadhan. Program buffet tetap diadakan karena memberikan omzet yang 

cukup tinggi dan permintaan buffet juga terus ada, biasanya untuk acara ulang 

tahun, meeting, event-event dari perusahaan. Customer merasakan puas 

dengan pelayanan yang diberikan Shisa Cafe Kemang. 

2.  Hasil penelitian menunjukkan customer experience quality berpengaruh dan 

signifikan terhadap customer satisfaction. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Vivie Senjaya, Hatane Semuel, dan Diah 

Dharmayanti (2012) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Customer 

Experiece Quality terhadap Customer loyalty di cafe Excelso Tunjungan Plaza 

Surabaya”. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa apa yang sudah 

pernah dirasakan oleh pelanggan biasanya sangat mempengaruhi apakah 

pelanggan akan loyal atau tidak. Dan pada penelitian tesebutCustomer 

Experience Quality terbukti dapat menunjang loyalitas pelanggan.Untuk 

memperkuat implikasi manajerial bagi pihak Sisha Cafe, peneliti memberikan 

pertimbangan tambahan yang didapat melalui rata-rata jawaban kuesioner 

yang sudah peneliti sebarkan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4. 12 Tabel Rata-Rata Kuesioner Indikator CEQ 

Indikator Pernyataan Mean 

CEQ1 Lokasi Shisha Café Kemang mudah dijangkau. 3.97 

CEQ2 Shisha Café menjaga  standar kualitas menu yang disajikan 3.78 

CEQ3 Karyawan Shisha Café Kemang memberikan sambutan ketika 

anda masuk gerai 

3.62 

CEQ4 Karyawan Shisha Café Kemang membantu menyediakan  meja 

dan kursi untuk saya 

3.85 

CEQ5 Kursi dan meja makan di Shisha Café Kemang nyaman 3.7 

CEQ6 Menu di Shisha Café Kemang mudah untuk saya mengerti 3.87 

CEQ7 Harga menu yang di tawarkan  pada setiap cabang Shisha Café 

sama 

3.77 

CEQ8 Karyawan Shisha Café Kemang memberikan pelayanan yang 

cepat ketika menyajikan makanan 

3.73 

Total nilai rata-rata 3.786 

Sumber: Data diolah peneliti 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa 

nilai rata-rata keseluruhan dari variabel Customer Experience Quality sebesar 

3,786 dan dengan merujuk pada nilai rata-rata secara keseluruhan, jawaban 

responden seluruhnya sudah setuju dengan masing-masing pernyataan. Hal 

tersebut mempunyai arti bahwa penerapan CEQ pada Sisha Café dapat diterima 

dengan baik oleh konsumen. Misalnya lokasi Shisha Café Kemang, karyawan 

Shisha Café yang bersahabat dengan customer, dan varian menu yang mudah 

dimengerti oleh konsumen. Ketiga hal tersebut mempunyai nilai rata-rata yang 

lebih besar dibanding pengukuran lainnya. Tetapi ada dua hal yang masih kurang 

diterapkan oleh pihak manajemen yaitu sambutan ketika pelanggan masuk ke 

dalam gerai dan kursi yang kurang nyaman ketika keadaan sangat penuh. Maka, 

untuk mempertahankan serta meningkatkan hal tersebut, manajemen Sisha café 

perlu menyadari bahwa pelayanan belum sempurna dan kenyamana tempat duduk 

pun belum dirasakan nyaman oleh pelanggan. Lokasi yang strategis dan mudah 

terjangkau membuat customer menjadi tertarik untuk datang ke Shisha Café 

Kemang.  
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Hasil penelitian menunjukkan customer satisfaction berpengaruh dan 

signifikan terhadap customer loyalty. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Aulia Siwi Putriandari (2011) yang berjudul “pengaruh 

kualitas jasa dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan di telkom 

speedy semarang”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jasa yang di 

berikan berpengaruh kepada kepuasan pelanggan dan pelanggan pun akan 

menjadi loyal. Untuk memperkuat implikasi manajerial bagi pihak Sisha Cafe, 

peneliti memberikan pertimbangan tambahan yang didapat melalui rata-rata 

jawaban kuesioner yang sudah peneliti sebarkan. Hal tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4. 13 Tabel Rata-Rata Kuesioner Indikator Customer Satisfaction 

Indikat

or 
Pernyataan Mean 

CS1 
Harga makanan dan minuman yang ditawarkan Shisha café Kemang 

memuaskan 

3.47 

CS2 
Penataan makanan dan minuman yang disajikan Shisha café Kemang 

memuaskan 

3.56 

CS3 Karyawan Shisha café Kemang selalu melayani dengan baik 
3.56 

CS4 
Karyawan Shisha café Kemang sangat bersahabat dengan para 

pelanggannya 

3.4 

Total nilai rata-rata 3.497 

Sumber: Data diolah peneliti 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dari penelitian ini, dapat dilihat bahwa 

nilai rata-rata keseluruhan dari variabel Customer Satisfaction sebesar 3,497 dan 

dengan merujuk pada nilai rata-rata secara keseluruhan, jawaban responden 

seluruhnya sudah setuju dengan masing-masing pernyataan. Hal tersebut 

mempunyai arti bahwa kepuasan pelanggan pada Sisha Café sudah cukup baik. 

Misalnya, penataan pada setiap menu makanan dan minuman yang menarik dan 

pelayanan dari karyawan Sisha Café yang memuaskan. Kedua hal tersebut 

mempunyai nilai rata-rata yang lebih besar dibanding pengukuran lainnya. Maka, 
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untuk mempertahankan serta meningkatkan hal tersebut, manajemen Sisha café 

perlu menjaga kualitas makanan dan minuman dengan meningkatkan cita 

rasanya yang enak dan nikmat agar dapat memberikan rasa puas customer 

sehingga customer menjadi datang kembali ke Shisha Café Kemang. Tetunya 

hal tersebut juga harus didukung dengan peningkatan pelayanan dari karyawan 

Sisha Café agar Customer dapat merasakan kepuasan dan berupaya 

merekomendasikan kepada teman-temannya untuk datang ke Shisha Café 

Kemang. 

3. Hasil penelitian menunjukkan customer relationship management berpengaruh 

dan signifikan terhadap customer loyalty. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Kaertika Sari dan Kezia Kurniawati (2011) 

dengan judul “Pengaruh Customer Relationship Management terhadap 

Customer Loyalty pada PT BCA Tbk”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

customer relationship management berpengaruh dan signifikan terhadap 

customer loyalty.Dalam penelitian ini, pihak Shisha Café Kemang 

memberikan informasi kepada konsumen mengenai menu sajian makanan 

yang sedang promosi melalui media elektronik sehingga konsumen yang 

pernah datang ke Café ini menjadi tertarik untuk datang kembali bahkan 

merekomendasikan teman dekatnya untuk menikmati menu makanan yang ada 

di Shisha Café. Selanjutnya, karyawan Shisha Café juga memberikan jamuan 

pelayanan yang profesional kepada customer seperti cepat dalam memberikan 

layanan yang dipesankan oleh customer sehingga customer merasakan puas 

dan membuat customer tidak ingin beralih ke Café lainnya. Lebih lanjut lagi, 

Shisha Café memahami selera pesanan customernya seperti sudah mengetahui 

jenis menu makanan yang diinginkan dan proporsi yang diinginkannya 
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sehingga customer merasa senang dengan pelayanan ini meskipun ada 

kenaikan harga maka Shisha Café Kemang tetap menjadi pilihannya. 

4. Hasil penelitian menunjukkan customer experience quality (CEQ) 

berpengaruh dan signifikan terhadap customer loyalty. Hal tersebut sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan olehVivie Sanjaya, Hatane Semuel , dan 

Diah Dharmayani (2012) dengan judul penelitian “Pengaruh Customer 

Experiece Quality terhadap Customer loyalty di kafe Excelso Tunjungan Plaza 

Surabaya”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, pengalaman yang 

dirasakan oleh pelanggan (Customer Experience Quality) mempengaruhi 

kepuasan dan loyalitas pelanggan tersebut.dikarenakan berdasarkan dari 

pengalaman yang dirasakan oleh customer ternyata lokasi Shisha Café 

Kemang yang strategis dan mudah dijangkau membuat customer tertarik untuk 

datang kembali. Kemudian, sajian makanan yang diberikan memiliki kualitas 

cita rasa yang lezat dan cukup enak sehingga mendorong customer menjadi 

datang kembali dan merekomendasikan teman-temannya untuk datang ke 

Shisha Café Kemang. Selanjut, sikap karyawan yang ramah, sopan, dan cepat 

dalam menyajikan pesanan membuat customer merasa senang karena tidak 

harus menunggu lama. Harga yang ditawarkan pada menu makanan juga 

cukup terjangkau sehingga customer sampai berulang kali memilih menu 

makanan yang sama. Dan, suasana tempatnya yang nyaman membuat 

customer merasakan kenikmatan dan merasa tidak ingin beralih ke Shisha 

Café lain. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penghitungan data penelitian dan pembahasan serta implikasi 

manajerial, maka dapat diberikan simpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa customer relationship management 

terbukti terdapat pengaruh terhadap customer satisfaction. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa customer experience quality terbukti 

terdapat pengaruh terhadap customer satisfaction. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa customer satisfaction terbukti terdapat 

pengaruh terhadap customer loyalty. 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa customer relationship management 

terbukti terdapat pengaruh terhadap customer loyalty. 

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa customer experience quality terbukti 

terdapat pengaruh terhadap customer loyalty. 

5.2 Saran 

Sesuai hasil temuan data penelitian di lapangan, dan hasil penelitian yang telah 

dideskripsikan maka peneliti memberikan saran penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan Customer Relationship Management pada Shisha Café, 

sebaiknya Shisha Café melakukan survey selera konsumen melalui pelayan 

yang menanyakan kesesuaian selera konsumen dengan menu yang tersedia 

dan juga menyediakan kotak saran kepada konsumen agar dapat mengetahui 

kebutuhan consumen. Selain itu Shisha Café memberikan informasi melalui 
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media sosial mengenai program promosi yang diberikan kepada konsumen 

selain melalui media elektronik umumnya. 

2. Untuk meningkatkan Customer Experience Quality pada Shisha Café, 

sebaiknya karyawan Shisha Café mempunyai kemampuan untuk bersahabat 

dengan customer misalnya, memiliki data base yang lengkap seperti nama, 

tanggal lahir, alamat dan nomer telpon pelanggan, agar dapat mengetahui 

selera konsumen dan dapat memberitahukan tentang promo-promo yang 

disediakan untuk pelanggan Shisha Café Kemang. Semetara itu varian menu 

yang mudah dimengerti oleh konsumen karyawan Shisha Café Kemang perlu 

ditingkatkan agar menambah kepuasan konsumen dan konsumen tidak merasa 

kesulitan dalam menentukan pilihan menu di Sisha Cafe. 

3. Untuk meningkatkan Customer Satisfaction pada Shisha Café, pihak 

manajemen perlu menjaga kualitas makanan dan minuman dengan membuat ciri 

khas rasa yang unik dan penyajian yang menarik agar dapat memberikan rasa 

puas customer sehingga customer menjadi datang kembali ke Shisha Café 

Kemang. Selanjutnya, harga menu makanan dan minuman yang ditawarkan 

harus benar-benar sesuai dengan harga yang mereka berikan. Meskipun 

terbilang mahal, tetapi customer dapat merasa puas. 

4. Untuk meningkatkan Customer Loyalty pada Shisha Café, pihak manajemen 

perlu memahami selera pesanan customer nya seperti sudah mengetahui jenis 

menu makanan yang diinginkan dan proporsi yang diinginkannya sehingga 

customer merasa senang dengan pelayanan dari Shisha Café. Hal ini tentunya 

akan mendorong perilaku konsumen dimana, meskipun ada kenaikan harga 

maka Shisha Café Kemang tetap menjadi pilihannya dibanding dengan café-

café yang lain. Selanjutnya pihak Shisha Café Kemang menyelenggarakan live 
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musik atau sejenisnya sesuai dengan permintaan customer agar customer 

tertarik datang kembali. 

5. Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar mengambil variabel 

lain yang mendorong customer satisfaction dan customer loyalty, guna melihat 

lebih jauh mengenai presepsi konsumen terhadap Shisha Cafe. Misalnya 

seperti, presepsi harga, suasana pada lingkungan café, serta media promosi 

pada Shisha Cafe. Selain itu keberanekaragaman variabel penelitian akan 

memperluas ilmu manajemen pemasaran untuk di teliti lebih lanjut dimasa 

yang akan datang. 
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Lampiran 1. 1Kuesioner Penelitian 

 

Saya adalah mahasiswa STIE Indonesia Banking School yang bernama Visi Hardiani 

yang sedang menulis skripsi mengenai Sisha Café Kemang. Agar penelitian ini 

dapatberlangsung dengan baik, peneliti memohon kesediaan anda untuk berpartisipasi 

dengan menjawab seluruh pertanyaan yang disajikan dalam kolom pernyataan se-

obyektif mungkin. Data yang diberikan hanya digunakan untuk penghimpunan data 

penelitian dan tidak dipergunakan untuk hal lain diluar penelitian ini. Jika ada 

pertanyaan yang membingungkan atau sekiranya kurang jelas, dimohon dapat 

bertanya langsung kepada peneliti. 

Atas perhatian dan partisipasinya peneliti ucapkan terimakasih.          

 

 

 

Salam Peneliti 

 

Visi Hardiani  

No. Responden:________ 
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Pertanyaan Screening dan Profil Responden 

A. Identitas Responden 

1. Berapa kali anda ke Sisha Café Kemang dalam seminggu:  

[   ] 1 kali   [   ] 2 kali 

[   ] 3 kali  [   ] 4 kali 

[   ] > 5 kali  

2. Jenis kelamin  

[   ]  Laki-laki                              

[   ]  Perempuan                          

3. Pengeluaran anda per bulan:   

[   ] < Rp 1.000.000,- 

[   ] Rp 1.000.000,- - Rp 2.000.000,- 

[   ] Rp 2.000.000,- - Rp 3.000.000,- 

[   ] Rp 3.000.000,- - Rp 4.000.000,- 

[   ] > Rp 5.000.000,- 

B. Petunjuk Pengisian 

Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan baik. Beri tanda (v) untuk 

setiap jawaban yang anda pilih. Isilah kuisioner berdasarkan pendapat anda. Tanyakan 

hal yang kurang anda mengerti langsung kepada peneliti. Pilihan jawaban terdiri dari 

 SS : Sangat setuju 

 S : Setuju 

 KS : Kurang Setuju 

 TS : Tidak Setuju 

 STS : Sangat Tidak Setuju 

. 
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Kuesioner penelitian 

BERIKAN HURUF SILANG (X) DI DALAM TABEL YANG TERSEDIA 

SESUAI JAWABAN ANDA 

NO PERTANYAAN 
STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

1.  

Shisha Café memberikan informasi tentang 

berbagai promosi apa saja kepada konsumen 

melalui media elektronik.           

2 
Karyawan Shisha Café mempunyai tingkat 

profesionalisme yang tinggi           

3 
Manajemen Shisha Café menangani masalah di 

Sisha Café cepat           

4 
Shisha Café memahami selera sesuai dengan saya 

pesan           

5 Lokasi Shisha Café Kemang mudah dijangkau. 
          

6 
Shisha Café menjaga  standar kualitas menu 

yang disajikan           

7 
Karyawan Shisha Café Kemang memberikan 

sambutan ketika anda masuk gerai 
          

8 
Karyawan Shisha Café Kemang membantu 

menyediakan  meja dan kursi untuk saya 
          

9 
Kursi dan meja makan di Shisha Café Kemang 

nyaman           

10 
Menu di Shisha Café Kemang mudah untuk saya 

mengerti           

11 
Harga menu yang di tawarkan  pada setiap 

cabang Shisha Café sama           

12 

Karyawan Shisha Café Kemang memberikan 

pelayanan yang cepat ketika menyajikan 

makanan           

13 
Harga makanan dan minuman yang ditawarkan 

Shisha café Kemang memuaskan      
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Kuesioner penelitian 

NO PERTANYAAN 
STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

14 
Penataan makanan dan minuman yang disajikan 

Shisha café Kemang memuaskan           

15 
Karyawan Shisha café Kemang selalu melayani 

dengan baik           

16 
Karyawan Shisha café Kemang sangat bersahabat 

dengan para pelanggannya           

17 
Saya akan mengunjungi kembali Shisha café 

Kemang           

18 
Saya akan merekomendasikan  Shisha café 

Kemang kepada orang lain           

19 
Saya akan memilih Shisha café Kemang dan 

tidak akan memilih café lain 
          

20 
Saya akan tetap memilih Sisha café walaupun 

terjadi kenaikan harga 
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Lampiran 1. 2Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

1. Customer Relationship Management (CRM) 
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2. Customer Experience Quality (CEQ) 
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3. Customer Satisfaction (CS) 
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4. Customer Loyalty (CL) 
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Lampiran 1. 3Identitas Responden 
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Lampiran 1. 4Hasil Olah Data SEM 

 

 

Variable Summary (Group number 1) 

Your model contains the following variables (Group number 1) 

Observed, endogenous variables 

CRM4 

CRM3 

CRM2 

CRM1 

CL1 

CL2 

CL3 

CL4 

CS1 

CS2 

CS3 

CS4 

CEQ8 

CEQ7 

CEQ6 

CEQ5 

CEQ4 

CEQ3 

CEQ2 

CEQ1 

 

Pengaruh Customer Relationship Managemen..., Visi Hardiani, Ma.-IBS, 2014



 

92 

 

Unobserved, endogenous variables 

CL 

CS 

 

Unobserved, exogenous variables 

CRM 

e4 

e3 

e2 

e1 

e17 

e18 

e19 

e20 

e13 

e14 

e15 

e16 

CEQ 

e12 

e11 

e10 

e9 

e8 

e7 

e6 

e5 

z1 

z2 

 

Variable counts (Group number 1) 

Number of variables in your model: 46 

Number of observed variables: 20 

Number of unobserved variables: 26 

Number of exogenous variables: 24 

Number of endogenous variables: 22 

 

Assessment of normality (Group number 1) 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

CEQ1 2,000 5,000 -,497 -2,031 -,457 -,932 

CEQ2 1,000 5,000 -,354 -1,446 -,141 -,287 

CEQ3 1,000 5,000 -,676 -2,760 -,612 -1,250 

CEQ4 2,000 5,000 -,366 -1,494 -,172 -,352 

CEQ5 1,000 5,000 -,308 -1,256 -,574 -1,171 

CEQ6 2,000 5,000 -,430 -1,756 -,022 -,046 

CEQ7 2,000 5,000 -,346 -1,414 -,293 -,597 

CEQ8 1,000 5,000 -,634 -2,590 -,311 -,635 

CS4 1,000 5,000 -,400 -1,633 -,742 -1,515 

CS3 1,000 5,000 -,531 -2,166 -,252 -,515 

CS2 1,000 5,000 -,541 -2,210 ,666 1,359 

CS1 1,000 5,000 -,458 -1,871 -,184 -,376 

CL4 1,000 5,000 -,363 -1,483 -1,246 -2,544 

CL3 2,000 5,000 -,448 -1,828 -,568 -1,160 

CL2 2,000 5,000 -,345 -1,410 -,593 -1,210 

CL1 2,000 5,000 -,408 -1,665 -,342 -,698 

CRM1 2,000 5,000 ,269 1,098 -,506 -1,033 

CRM2 3,000 5,000 ,364 1,485 -,863 -1,762 

CRM3 2,000 5,000 ,346 1,412 -,740 -1,512 

CRM4 1,000 5,000 -,616 -2,513 -,256 -,523 

Multivariate  
    

5,467 ,921 
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Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1) 

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2 

99 35,447 ,018 ,835 

70 35,372 ,018 ,546 

30 33,383 ,031 ,594 

37 32,397 ,039 ,555 

27 30,589 ,061 ,735 

41 29,757 ,074 ,757 

3 29,570 ,077 ,659 

93 29,409 ,080 ,553 

96 28,886 ,090 ,551 

19 28,377 ,101 ,559 

91 28,231 ,104 ,470 

95 28,113 ,107 ,380 

45 27,994 ,110 ,299 

38 27,552 ,120 ,316 

34 27,339 ,126 ,275 

5 26,912 ,138 ,299 

40 26,509 ,150 ,324 

20 25,849 ,171 ,445 

10 25,617 ,179 ,426 

39 24,678 ,214 ,672 

22 24,443 ,224 ,666 

13 24,433 ,224 ,577 

77 24,020 ,242 ,644 

97 23,804 ,251 ,638 

32 23,783 ,252 ,556 

28 23,695 ,256 ,501 

87 23,678 ,257 ,418 

89 23,615 ,260 ,357 

42 23,229 ,278 ,429 

94 23,076 ,285 ,407 

12 22,873 ,295 ,408 

66 22,730 ,302 ,386 

60 22,563 ,311 ,375 

92 22,376 ,320 ,374 

24 22,335 ,323 ,313 

78 22,220 ,329 ,285 

57 22,148 ,333 ,243 

58 21,900 ,346 ,269 

98 21,777 ,353 ,248 

17 21,370 ,376 ,342 

2 21,310 ,379 ,295 

8 21,129 ,390 ,299 

29 20,890 ,404 ,330 

86 20,723 ,414 ,330 

100 20,551 ,424 ,334 

46 20,511 ,426 ,281 

75 20,486 ,428 ,226 

35 20,181 ,447 ,284 

82 20,026 ,456 ,282 
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56 19,806 ,470 ,309 

61 19,261 ,505 ,499 

73 19,107 ,515 ,500 

53 18,764 ,537 ,597 

68 18,686 ,542 ,559 

80 18,610 ,547 ,519 

63 18,492 ,555 ,502 

54 18,488 ,555 ,424 

51 18,477 ,556 ,352 

47 18,330 ,566 ,350 

85 17,707 ,607 ,597 

7 17,393 ,627 ,680 

4 17,308 ,633 ,648 

83 17,254 ,636 ,597 

52 16,929 ,658 ,686 

84 16,820 ,665 ,664 

55 16,790 ,667 ,601 

65 16,690 ,673 ,572 

9 16,597 ,679 ,539 

11 16,340 ,695 ,594 

25 16,262 ,700 ,551 

67 16,203 ,704 ,497 

76 16,162 ,706 ,432 

31 16,127 ,709 ,365 

59 15,995 ,717 ,349 

81 15,714 ,734 ,410 

74 15,253 ,762 ,571 

26 15,018 ,775 ,606 

64 14,736 ,791 ,663 

21 14,664 ,795 ,609 

44 14,613 ,798 ,541 

90 14,549 ,802 ,476 

79 14,239 ,818 ,544 

72 14,109 ,825 ,511 

23 14,032 ,829 ,447 

50 13,686 ,846 ,524 

43 13,665 ,847 ,425 

48 13,393 ,860 ,455 

16 13,338 ,862 ,369 

71 13,187 ,869 ,330 

1 12,809 ,885 ,397 

69 12,734 ,889 ,311 

6 12,671 ,891 ,226 

14 12,338 ,904 ,245 

36 11,914 ,919 ,291 

18 11,099 ,944 ,502 

62 10,882 ,949 ,422 

15 10,825 ,951 ,267 

88 9,442 ,977 ,601 

33 7,444 ,995 ,909 

49 7,190 ,996 ,671 
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Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CS <--- CRM ,209 ,076 2,753 ,006 par_18 

CS <--- CEQ ,415 ,093 4,479 *** par_19 

CL <--- CS ,526 ,157 3,353 *** par_17 

CL <--- CRM ,179 ,077 2,326 ,020 par_20 

CL <--- CEQ ,259 ,095 2,738 ,006 par_21 

CRM4 <--- CRM 1,000 
    

CRM3 <--- CRM ,697 ,109 6,364 *** par_1 

CRM2 <--- CRM ,737 ,107 6,860 *** par_2 

CRM1 <--- CRM ,785 ,115 6,837 *** par_3 

CL1 <--- CL 1,000 
    

CL2 <--- CL 1,055 ,134 7,897 *** par_4 

CL3 <--- CL 1,193 ,142 8,405 *** par_5 

CL4 <--- CL 1,623 ,198 8,202 *** par_6 

CS1 <--- CS 1,000 
    

CS2 <--- CS 1,288 ,196 6,584 *** par_7 

CS3 <--- CS 1,496 ,231 6,465 *** par_8 

CS4 <--- CS 1,650 ,267 6,185 *** par_9 

CEQ8 <--- CEQ 1,000 
    

CEQ7 <--- CEQ ,710 ,113 6,264 *** par_10 

CEQ6 <--- CEQ ,822 ,108 7,598 *** par_11 

Pengaruh Customer Relationship Managemen..., Visi Hardiani, Ma.-IBS, 2014



 

97 

 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CEQ5 <--- CEQ ,811 ,135 6,018 *** par_12 

CEQ4 <--- CEQ ,789 ,109 7,219 *** par_13 

CEQ3 <--- CEQ 1,057 ,174 6,062 *** par_14 

CEQ2 <--- CEQ ,712 ,123 5,799 *** par_15 

CEQ1 <--- CEQ ,955 ,122 7,837 *** par_16 

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

CS <--- CRM ,297 

CS <--- CEQ ,589 

CL <--- CS ,466 

CL <--- CRM ,225 

CL <--- CEQ ,326 

CRM4 <--- CRM ,684 

CRM3 <--- CRM ,739 

CRM2 <--- CRM ,816 

CRM1 <--- CRM ,812 

CL1 <--- CL ,759 

CL2 <--- CL ,788 

CL3 <--- CL ,835 

CL4 <--- CL ,816 

CS1 <--- CS ,650 

CS2 <--- CS ,817 

CS3 <--- CS ,795 

CS4 <--- CS ,748 

Pengaruh Customer Relationship Managemen..., Visi Hardiani, Ma.-IBS, 2014



 

98 

 

   
Estimate 

CEQ8 <--- CEQ ,710 

CEQ7 <--- CEQ ,664 

CEQ6 <--- CEQ ,809 

CEQ5 <--- CEQ ,637 

CEQ4 <--- CEQ ,767 

CEQ3 <--- CEQ ,642 

CEQ2 <--- CEQ ,614 

CEQ1 <--- CEQ ,836 
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