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ABSTRAK 
 

Relationship Marketing merupakan kesatuan proses dan strategi pengelolaan 
hubungan pada pengguna yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi 
baik profit maupun nonprofit dalam memasarkan produknya untuk meningkatkan 
kepuasan dan pertumbuhan jangka panjang tidak terkecuali pula dengan 
perpustakaan. Perpustakaan sebagai organisasi nonprofit juga menerapkan 
relationship marketing dalam pemasaran jasanya agar pengguna semakin loyal 
dan dapat mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan global. Penelitian 
ini menggunakan pada 3 pendekatan yaitu customer value, customer satisfaction, 
dan interaksi yang ada perpustakaan STIE Perbanas Surabaya, yang bertujuan 
untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh relationship marketing terhadap 
customer loyalty di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive samping dengan 
metode kuantitatif eksplanatif. Relationship marketing yang diteliti dalam 
penelitian ini dihitung melalui analisis regresi linier sederhana dan pengujian 
hipotesis menggunakan uji t yang menunjukkan bahwa relationship marketing 
berpengaruh secara signifikan terhadap customer loyalty dengan t hitung > t tabel 
(7,598 > 1,661) Selain itu korelasi parsial (R) yang dihasilkan adalah 0,609 
sehingga dapat disimpulkan jika hubungan antara relationship marketing dan 
customer loyalty adalah kuat. Pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas 
adalah sebesar 37,1% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
 
Kata kunci : relationship marketing, customer loyalty, perpustakaan  
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ABSTRACT 

 

Relationship Marketing is a unit of process and relationship management 
strategies to the user which is done by a company or both profit and nonprofit 
organizations in marketing their products to increase customer satisfaction and 
long-term growth included a library. Library as a nonprofit organization is also 
implementing relationship marketing in marketing its services to let users be more 
loyal and can maintain its existence in the middle of global competition. This 
study uses three approaches, namely customer value, customer satisfaction, and 
the interaction in the library of Perbanas Surabaya, which aim to determine 
whether there is influence of relationship marketing on customer loyalty in the 
library of STIE Perbanas Surabaya. The sampling technique used in this research 
is purposive sampling with explanatory quantitative methods. Relationship 
marketing which is examined in this study was calculated through simple linear 
regression analysis and hypothesis testing using t-test which shows that the 
relationship marketing significantly influences customer loyalty with t count > t 
table (7.598 > 1.661). Beside that, the partial correlation (R) generated is 0.609 
so that it can be concluded if the relationship between relationship marketing and 
customer loyalty is strong. The influence of relationship marketing loyalty 
amounted to 37.1%, and the rest is influenced by other factors.  

Keywords: relationship marketing, customer loyalty, library  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH RELATIONSHIP ... SHIRLEY ALIFTA ANESTESIA



ix 

 

KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 
rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan 
kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Pengaruh Relationship Marketing (RM) Terhadap Loyalitas Pengguna di 
Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya”. 

Latar belakang karya tulis ini bermula dari fenomena yang ingin penulis 
ketahui tentang pengaruh Relationship Marketing (RM) terhadap loyalitas 
pengguna di Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. Dengan demikian penulis 
mencoba menggali dan meneliti untuk mengetahuinya dengan menggunakan 
customer value, customer satisfaction, dan interaksi sebagai variabel untuk 
mengukur pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas pengguna di 
Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan 
pendidikan program studi strata satu (S-1) Ilmu Informasi dan Perpustakaan pada 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Tentunya 
keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari motivasi, bimbingan, 
dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis 
ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1) Bapak Koko Srimulyo selaku Dosen pembimbing yang selalu sabar 
membimbing penulis dengan segala ilmu yang dimiliki dan tidak 
pernah bosan untuk penulis temui terus-menerus untuk melakukan 
konsultasi sehingga penulis dapat memahami dan mengerti bentuk 
dari suatu penelitian. Kemudian penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini. 

2) Ibu Endang Gunarti, selaku ketua program studi Ilmu Informasi dan 
Perpustakaan yang selalu memberikan informasi serta pengarahan 
tentang perkembangan skripsi. 

3) Ibu Rahma Sugihartati, selaku dosen wali yang selalu menuntun dan 
membimbing penulis dalam kegiatan akademik yang ditempuh selama 
menjalani masa pendidikan. 

4) Bapak Helmy Prasetyo, Ibu Dyah Puspitasari, Ibu Tri Susantari, Ibu 
Fitri Mutia, Ibu Nove Eka Variant Anna, Ibu Endang F.M, Bapak 
Imam Yuadi, Bapak Yunus Abdul Halim, Ibu Hariadi, Ibu 
Sabarohwati, Ibu Desy Harysanti serta staf pengajar IIP lainnya yang 
tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah mentransfer ilmunya 
selama masa perkuliahan. Mbak Reni yang selalu siap membantu 
mahasiswa IIP dalam menjawab pertanyaan mahasiswa berkenaan 
dengan informasi dari para dosen pengajar. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH RELATIONSHIP ... SHIRLEY ALIFTA ANESTESIA



x 

 

5) Bapak dan Ibu akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Airlangga yang membantu mahasiswa IIP dalam 
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yang telah mengijinkan melakukan penelitian di perpustakaan STIE 
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membantu memberikan data yang dibutuhkan penulis untuk 
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Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak atas segala bantuannya 
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