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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Loyalitas menjadi suatu fenomena yang akan selalu diupayakan

oleh suatu perusahaan atau organisasi baik profit maupun nonprofit dalam

pemasaran produknya. Tidak terkecuali pula dengan perpustakaan sebagai

organisasi nonprofit sebagai penyedia jasa untuk penggunanya. Hal ini

disebabkan karena loyalitas dapat memberikan pengaruh jangka panjang

untuk mempertahankan eksistensi suatu perusahaan atau organisasi di

tengah perkembangan masyarakat. Seperti halnya penelitian Reichheld dan

Sasser (1990) yang menganalisa laba tahunan pelanggan dalam berbagai

bisnis jasa selama periode 5 tahun. Bisnis jasa yang mereka teliti

diantaranya kartu kredit, binatu, industri distribusi, dan bengkel mobil.

Mereka menemukan bahwa semakin lama seorang pelanggan bertahan

dengan suatu perusahaan dalam masing-masing industri ini, maka semakin

besar keuntungan yang diperoleh dengan melayani mereka, seperti yang

terlihat pada grafik berikut ini :
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Gambar 1.1

Laba Tahunan Pelanggan dalam Periode 5 tahun
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Sumber: Data dalam penelitian Reichheld dan Sasser (1990)

Pada era informasi seperti saat ini sangat memungkinkan adanya

persaingan yang juga menjadi tantanan bagi perpustakaan agar bagaimana

menyediakan jasanya dengan berorientasi pada loyalitas. Persaingan yang

ada pada perpustakaan saat ini dimana perpustakaan tidak hanya bersaing

dengan perpustakaan yang lainnya tetapi adanya kemajuan teknologi

informasi telah menjadi kompetitor bagi pemasaran jasa perpustakaan.

Loyalitas tidak terbentuk begitu saja, melainkan loyalitas akan

terwujud dengan kepuasan yang dirasakan oleh pengguna secara terus

menerus. Seperti halnya dalam Musanto (2004), pada dasarnya loyalitas

tertanam dari sikap positif pengguna atas kepuasan dan keinginan yang

terpenuhi. Asumsinya setelah pengguna menerima dan menggunakan

layanan yang ada di perpustakaan, pengguna dapat memberikan penilaian
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terhadap layanan tersebut, kemudian dengan sikap dan nilai positif yang

diberikan pengguna akan mendapatkan kepuasan, dimana kepuasan yang

dirasakan terus-menerus oleh pengguna tersebut akan menimbulkan

loyalitas terhadap layanan yang disediakan perpustakaan secara

berkelanjutan.

Dalam mencapai kepuasan pengguna, suatu organisasi profit

maupun nonprofit seperti perpustakaan telah menerapkan Total Quality

Management untuk meningkatkan kualitas layanan. Tercapainya kepuasan

pengguna akan memberikan beberapa keuntungan, salah satunya yaitu

terciptanya hubungan yang harmonis antara perusahaan atau organisasi

dengan pengguna (Tjiptono, 2002). Secara umum menurut Kotler (2006),

kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul

karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan terhadap produk atau

hasil dengan ekspektasi mereka. Kepuasan yang dirasakan pengguna

secara terus menerus akan memungkinkan pengguna untuk kembali

menggunakan suatu layanan di perpustakaan. Intensitas pengguna untuk

kembali menggunakan layanan perpustakaan inilah yang dapat dikatakan

bahwa pengguna tersebut menjadi loyal. Selain itu dengan loyalitas,

pengguna tersebut juga akan mempromosikan kepada rekan-rekan di

sekitarnya. Loyalitas pengguna menjadi unsur penting untuk selalu dijaga

dan diperhatikan oleh perpustakaan dengan selalu berupaya untuk

merencanakan strategi-strategi dalam pemasaran jasanya termasuk pula

perpustakaan perguruan tinggi.
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Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun

2007, Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan perpustakaan yang

diselenggarakan dengan memenuhi standar nasional perpustakaan dan

memperhatikan standar nasional pendidikan serta memiliki koleksi yang

mencukupi dan mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam hal ini perpustakaan perguruan tinggi juga dituntut untuk selalu

mengembangkan layanan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi

dan komunikasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menjadi

issue penting bagi perpustakaan perguruan tinggi untuk mengkaji layanan

jasa yang telah disajikan oleh perpustakaan. Pada era informasi seperti saat

ini, kemajuan teknologi informasi bukan menjadi hal asing di tengah

masyarakat. Pengguna pun akan semakin cepat dan mudah mendapatkan

informasi yang diinginkan, tetapi informasi tersebut belum tentu tepat dan

sesuai dengan kebutuhan pengguna. Perkembangan teknologi informasi

yang diikuti dengan perkembangan pengguna inilah yang menyebabkan

perpustakaan perguruan tinggi akan semakin bersaing. Hal ini menjadi

tantangan bagi perpustakaan perguruan tinggi untuk selalu

mengembangkan layanannya dan membina hubungan pemasaran

(relationship marketing) dengan baik pada pengguna agar dapat tetap

bertahan dan tidak ditinggalkan oleh penggunanya.
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Layanan atau jasa informasi yang berfokus pada pengguna menjadi

keniscayaan dari layanan informasi di perpustakaan mulai dari kegiatan

pengadaan koleksi, pengolahan, hingga layanan yang ada di perpustakaan

seperti layanan referensi, layanan informasi terbaru, dan sebagainya

(Komariah, 2011). Pentingnya peningkatan kualitas layanan oleh

perpustakaan perguruan tinggi juga didukung dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Piliang (2010) yang menyimpulkan bahwa  kualitas

pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna

dalam memanfaatkan perpustakaan IAIN-SU dimana 56,8% kepuasan

pengguna dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, sedangkan 43,2% di

pengaruhi oleh variabel lain yang tidak terungkap pada penilitian tersebut.

Selanjutnya kepuasan juga akan mempengaruhi loyalitas pengguna, seperti

yang disimpulkan dalam penelitian Jauhar (2010) bahwa kepuasan

pengguna memiliki hubungan positif dan berpengaruh secara signifikan

terhadap loyalitas pengguna perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh

November Surabaya meskipun terdapat variabel intervening trust dan

commitment yang ditunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung kepuasan

pengguna terhadap loyalitas melalui trust dan commitment lebih rendah

dibandingkan dengan pengaruh kepuasan pengguna terhadap loyalitas

secara langsung. Tercapainya kepuasan oleh pengguna tidak bisa hanya

dibiarkan begitu saja, melainkan harus terus dijaga dan dipertahankan agar

pengguna menjadi semakin loyal. Sehingga dalam penelitian ini ingin
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mengetahui pengaruh strategi hubungan dan interaksi yang baik dengan

pengguna perpustakaan terhadap loyalitas.

Dalam konsep pemasaran, proses pengelolaan hubungan dengan

pengguna untuk meningkatkan loyalitas dapat melalui strategi pemasaran

yaitu relationship marketing. Relationship Marketing (RM) merupakan

strategi dan usaha untuk menjalin hubungan dengan pengguna dan

memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna. Konsep loyalitas

memang tidak bisa lepas dari relationship marketing. Relationship

marketing seringkali didefinisikan sebagai kombinasi kebijakan, proses,

dan strategi yang diterapkan organisasi menjadi satu kesatuan yang

digunakan dalam proses interaksi dengan pengguna untuk menelusuri

informasi pengguna (Ndubisi, 2006).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ndubisi (2006)

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dimensi relationship

marketing terhadap tingkat loyalitas 220 nasabah bank di Malaysia. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan dapat

diciptakan, ditingkatkan, dan dikembangkan melalui marketing strategy

yang tepat yang yang difokuskan untuk membangun kepercayaan,

pembentukan komitmen pegawai dalam pelayanan terhadap pelanggan,

komunikasi dua arah dengan konsumen secara terbuka, serta penanganan

masalah secara efisien. Selanjutnya penelitian terhadulu pada bisnis jasa

oleh Saputra (2008) disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan

signifikan pada variabel relationship marketing terhadap loyalitas
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pelanggan dengan studi kasus pada pengguna jasa konsultan “Yos and

Co”. Pada penelitian ini ingin mengetahui pengaruh Relationship

Marketing (RM) yang diukur menggunakan variabel relationship

marketing terhadap loyalitas pengguna dalam konteks bisnis jasa yang

berbeda. Bisnis jasa yang menjadi objek penelitian ini yaitu pelayanan jasa

oleh perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.

Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya merupakan salah satu

fasilitas referensi yang disediakan oleh lembaga STIE Perbanas Surabaya

untuk mendukung ketersediaan bahan-bahan pustaka sebagai referensi

dalam memenuhi kebutuhan seluruh sivitas akademika. Berdasarkan

sejarahnya, perpustakaan STIE Perbanas Surabaya mengalami

perkembangan tidak hanya pada nama dan letak, tetapi juga pada

perkembangan sarana, prasaran, dan layanan yang diberikan.

Perkembangan yang ada dalam perpustakaan STIE Perbanas Surabaya ini

disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Selain itu

perpustakaan STIE Perbanas Surabaya juga memiliki quality prosedure

untuk menjaga dan meningkatkan kualitasnya. Fasilitas dan layanan yang

diberikan oleh perpustakaan STIE Perbanas Surabaya juga berfokus pada

pengguna yang ditunjukkan pada upaya dan agenda-agenda kegiatan yang

dilakukan dengan melibatkan pengguna, seperti layanan sirkulasi, layanan

sabtu-minggu, layanan telemarc, kegiatan seminar, movie day, book fair,

dan sebagainya (library.perbanas.ac.id). Hal tersebut menunjukkan adanya

marketing strategy yang dilakukan oleh perpustakaan STIE Perbanas
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Surabaya dengan menggunakan konsep Relationship Marketing (RM).

Guna meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh perpustakaan STIE

Perbanas Surabaya pada penelitian ini akan mengukur dengan tiga

pendekatan dalam relationship marketing dalam Kotler (2006) meliputi

customer value, customer satisfaction, dan interaksi terhadap loyalitas

pengguna di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. Adanya penelitian ini

dapat menjadi bahan evaluasi pelayanan perpustakaan STIE Perbanas

Surabaya untuk lebih baik lagi pada khusunya dan dapat memberikan

pengkayaan kajian di perpustakaan pada umumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka

rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh Relationship Marketing (RM) terhadap customer

loyalty di Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya ?

2. Seberapa besar pengaruh Relationship Marketing (RM) terhadap

customer loyalty di Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Relationship Marketing

(RM) cutomer loyalty di Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya

2. Untuk mengukur berapa besar pengaruh Relationship Marketing

(RM) cutomer loyalty di Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Akademis

 Menambah dan memperkaya referensi kajian Departemen Ilmu

Informasi dan Perpustakaan dalam penelitian mengenai bidang

pemasaran jasa.

 Memberikan bahan evaluasi bagi perpustakaan sebagai lembaga atau

organisasi nonprofit yang menyediakan, mengelola, dan memasarkan

layanan atau jasa informasi.

2. Manfaat Praktis

Memberikan bahan evaluasi sesuai hasil pengukuran dimensi-dimensi

dalam Relationship Marketing (RM) khususnya dalam hal pemasaran

jasa di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pemasaran Jasa

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan

oleh perusahaan atau organisasi profit maupun nonprofit untuk

mempertahankan hidupnya (survive). Banyak orang yang berpikir

bahwa kegiatan pemasaran yaitu sebatas menjual dan
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mengiklankan suatu produk. Namun saat ini perusahaan atau

organisasi baik profit maupun nonprofit sudah harus memahami

bahwa pemasaran produknya tidak hanya sebatas itu melainkan

adanya pemahaman kepuasan atas kebutuhan pengguna. Pemasaran

dapat meningkatkan permintaan produk perusahaan, apabila

perusahaan berhasil dalam menerapkan strategi yang tepat dan

terpadu sesuai dengan yang terus ditetapkan (Ndubisi, 2006).

Definisi pemasaran telah dikemukakan oleh para ahli,

seperti menurut Kotler (2003) dalam bukunya “Manajemen

Pemasaran”, pemasaran adalah suatu proses sosial manajerial

dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka

butuhkan dan inginkan, menciptakan, menawarkan, dan

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.

Kemudian menurut Stanton dalam Purwono (2010) menjabarkan

pemasaran sebagai suatu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha

yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, promosi

dan distribusi barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan

pada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan kegiatan yang

melakukan pertukaran produk (barang atau jasa) yang bernilai

kepada pihak lain melalui proses perencanaan, pemberian harga,

promosi, distribusi akan barang dan jasa guna memenuhi

kebutuhan dan keinginan individu maupun kelompok.
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Pemasaran jasa menjadi lebih kompleks karena berkaitan

dengan kualitas produk. Sehingga dalam memasarkan jasa guna

mencapai kualitas, maka harus mengenali karakteristiknya.

Karakteristik unik jasa yang tidak dimiliki oleh produk berupa

barang diantaranya yaitu sebagai berikut (Kotler, 2001) :

a. Intangibility

Jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud (intangible),

tidak seperti pada produk fisik, jasa tidak dapat dilihat,

diraba, didengar, atau dicium sebelum jasa dibeli.

b. Heterogenity (Variablity)

Jasa bersifat variabel karena merupakan non-standarized

output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas, dan jasa

tegantung pada siapa, kapan, dan dimana jasa tersebut

dihasilkan.

c. Inseparability

Barang biasanya diproduksi lebih dahulu baru kemudian

dikonsumsi. Di sisi lain jasa umumnya dijual terlebih

dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara

bersama-sama (tidak dipisahkan).

d. Perishability

Jasa merupakan bentuk komoditas yang tidak tahan lama

dan tidak dapat disimpan.

1.5.2 Relationship Marketing
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Relationship Marketing menjadi payung besar dari teori

yang digunakan dalam penelitian ini. Relationship Marketing

merupakan pendekatan terbaru dalam pemasaran yang digunakan

oleh perusahaan atau organisasi mulai tahun 1990-an. Pada

pendekatan relationship marketing, pemasaran suatu produk akan

lebih mengutamakan interaksi antara perusahaan atau organisasi

dengan semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan

(stakeholder). Ada banyak pengertian relationship marketing oleh

para ahli seperti menurut Keegan & Duncan (1995), relationship

marketing is an approach to marketing with its customers that

promote both company’s longterm growth and the customer’s

maximum satisfaction yang berarti bahwa relationship marketing

adalah usaha pemasaran pada pelanggan yang meningkatkan

pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan kepuasan maksimum

pelanggan. Pelanggan yang baik merupakan aset bagi perusahaan

atau organisasi, dimana bila pelanggan tersebut dilayani dengan

baik akan memberikan pendapatan dan pertumbuhan jangka

panjang bagi perusahaan atau organisasi.

Menurut Kotler dan Amstrong (1999), “Relationship

marketing is the process of creating, maintaining, and enhancing

strong, value laden relationship with customer and other

stakeholders”. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa

relationnship marketing adalah suatu proses untuk menciptakan,
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mempertahankan, dan mempertinggi suatu hubungan yang kuat

dan bernilai dengan pelanggan serta semua pihak dalam

perusahaan atau organisasi tersebut. Seiring dengan perkembangan

jaman yang diikuti dengan pekembangan teknologi informasi,

pelanggan menjadi semakin kritis. Hal ini disebabkan karena

pelanggan dihadapkan pada banyaknya pilihan produk dan jasa,

selain itu dengan pekembangan teknologi informasi akan semakin

memberikan kemudahan dalam memperoleh barang atau jasa.

Sehingga akan semakin memberikan persaingan antar pihak-pihak

pemasar. Dengan fenomena tersebut menyebabkan terjadinya

pergeseran paradigma pemasaran yang awalnya hanya menari

keuntungan dari penjualan (profit oriented) bergeser pada

penciptaan pelanggan dalam jangka panjang (customer oriented).

Relationship Marketing meliputi proses interaksi dan

pemuasan kebutuhan pelanggan yang bertujuan untuk menciptakan

hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang nantinya

diharapkan dapat menimbulkan efek loyalitas pada diri konsumen

sehingga konsumen menjadi lebih kebal dari kegiatan promosi

pesaing, selain itu diharapkan pelanggan tersebut mampu

membawa pelanggan baru dengan melakukan rekomendasi atas

produk yang diberikan. Perkembangan yang terjadi saat ini

memberikan kesadaran bagi para pemasar bahwa loyalitas

pelanggan tidak bisa diperoleh hanya mengandalkan value dan

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH RELATIONSHIP ... SHIRLEY ALIFTA ANESTESIA



I-14

brand. Loyalitas tidak dapat tumbuh dengan begitu saja melainkan

harus melalui hubungan interaksi yang terjadi beberapa kali antara

individu dengan pihak organisasi atau perusahaan sepanjang waktu

sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan penjualan (Duncan,

2002). Berhubungan dengan setiap pelanggan bukan hal yang

mudah karena membutuhkan proses yang terus berlangsung dan

berkelanjutan. Dalam hal ini perusahaan atau organisasi harus

mampu mendekatkan diri dengan pelanggan dibandingkan dengan

pesaing. Metode pemasaran yang paling mudah untuk memahami

pelanggan, serta menggali informasi lebih dalam dengan tiap

individu yaitu dengan berinteraksi secara personalisasi yang biasa

disebut one to one marketing (Peppers, 2004).

Menurut Chan (2003) Relationship Marketing adalah

konsep yang dinamis, perilaku pelanggan yang merupakan

komponen utama untuk menentukan arah kebijakan, dari waktu ke

waktu berubah. Potensi relationship marketing dapat terus

dikembangkan secara efektif dengan mengacu kepada penempatan

resources pada area yang memberi kesempatan kembali paling

besar. Dengan memahami penyebab kembalinya pelanggan kepada

perusahaan dan mengapa pelanggan bersedia membelanjakan

uangnya lebih besar, kita mengalokasikan resources perusahaan

seperti karyawan, biaya, dan perangkat pendukung lainnya untuk

melayani kelompok pelanggan tertentu. Menurut Kotler dan
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Amstrong (2006) dalam membentuk ikatan yang lebih kuat dengan

pelanggan Relationship Marketing dapat dilakukan melalui 3

pendekatan, yaitu :

a. Customer Value

Customer value merupakan evaluasi pelanggan tentang

perbedaan antara semua keuntungan dan biaya tawaran pasar

dibandingkan dengan penawaran pesaing (Kotler,2006).

Persaingan pemasaran yang semakin ketat seperti saat ini

menyebabkan pentingnya menciptakan nilai pelanggan

termasuk pada perpustakaan. Hal tersebut karena pelanggan

merupakan kunci dari keberlangsungan layanan yang

disediakan oleh perpustakaan. Nilai pelanggan menurut

Woodruft (dalam Hurriyati, 2010) merupakan preferensi

perseptual dan evaluasi pelanggan terhadap atribut produk,

kinerja atribut, dan konsekuensi yang didapatkan dari

pemakaian produk yang memfasilitasi pencapaian tujuan dan

sasaran pelanggan dalam situasi pemakaian. Sedangkan

menurut Zeithaml (dalam Tjiptono, 2005) mendefinisikan nilai

pelanggan sebagai penilaian keseluruhan terhadap utilitas

sebuah produk berdasarkan persepsinya terhadap hal yang

diterima dan hal yang diberikan. Dalam hal ini kuncinya

adalah kemampuan untuk mengenal pelanggan dan
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mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang

bertujuan agar dapat menciptakan nilai produk sebaik-baiknya.

b. Customer Satisfaction

Setelah mengetahui karakteristik, kebutuhan, dan keinginan

pelanggan, langkah selanjutnya adalah untuk menciptakan

harapan akan kepuasan pada pelanggan dengan menjabarkan

nilai-nilai yang akan didapat oleh pelanggan ketika membeli

suatu produk barang atau jasa, yang diikuti juga dengan usaha

untuk memenuhi harapan yang ditimbulkan tersebut. Kepuasan

pelanggan merupakan sejauh mana tercapainya kinerja yang

diberikan oleh sebuah produk dapat sepadan dengan harapan

pelanggan (Kotler, 2006). Sedangkan menurut Lovelock dan

Wright (2005) kepuasan adalah keadaan emosional, reaksi

pasca pembelian mereka dapat berupa kemarahan,

ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, kegembiraan, atau

kesenangan. Oleh karena itu penyedia jasa harus mampu

memahami apa harapan mereka dan harus bagaimana untuk

dapat memenuhi harapannya sehingga secara otomatis akan

berdampak pada kepuasan pelanggan. Tercapainya kepuasan

pelanggan akan memberikan manfaat dan keuntungan terhadap

keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi, dimana akan

mempererat hubungan antara perusahaan atau organisasi

dengan pelanggannya menjadi harmonis yang akan mendasari
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pembentukan loyalitas pelanggan seperti melakukan

pemanfaatan kembali terhadap produk yang ditawarkan,

kesediaan pelanggan merekomendasikan, dan melakukan hal-

hal yang menuntungkan bagi perusahaan atau organisasi

tersebut (Tjiptono, 2008).

c. Interaksi

Mendengarkan pelanggan merupakan hal penting dalam

membentuk ikatan hubungan dengan pelanggan (Kotler, 2006).

Interaksi adalah suatu bentuk komunikasi dua arah antara

pelanggan dan penyedia jasa yang bertujuan untuk saling

bertukar informasi (Chan, 2003). Interaksi dapat dilakukan

secara langsung maupun melalui media komunikasi lainnya.

Menurut Varey (2002) mengatakan bahwa relationship

marketing menekankan pada penciptaan nilai yang melibatkan

interaksi sebagai sumber informasi melalui evaluasi kebutuhan

dan harapan pelanggan secara berkelanjutan. Ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan khususnya dalam menjalin interaksi

dengan pelanggan, diantaranya : (Chan, 2003)

 Mengenali pelanggan secara personal agar tercipta

hubungan yang saling menguntungkan

 Memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk berinteraksi
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 Memberikan pengalaman yang menarik bagi pelanggan

 Memberikan pelayanan personal kepada pelanggan

Relationship Marketing merupakan hubungan yang tidak

merugikan, bahkan relationsip marketing merupakan hubungan

yang saling tergantung dengan adanya kepercayaan, kerjasama, dan

partnership. Relationship Marketing yang benar, membutuhkan

perubahan sikap yang mendasar yaitu dengan memandang

pelanggan sebagai mitra (partner) dan hal tersebut harus diatur

untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan

atau organisasi.

Menurut Kotler (2006) pelanggan adalah orang yang

membawa keinginan-keinginannya kepada penyedia produk

(barang atau jasa), tugas penyedia adalah menanganinya secara

menguntungkan baginya dan bagi penyedia sendiri, dan apabila

nila-nilai tersebut dapat dipenuhi dengan baik, maka pelanggan

akan menjadi loyal, dan dengan menerapkan pendekatan personal

dalam pemasaran maka relationship marketing efektif digunakan

dalam menciptakan pelanggan yang loyal.

1.5.3 Customer Loyalty

Loyalitas pelanggan menjadi hal yang mempengaruhi

keberhasilan bisnis suatu perusahaan atau organisasi baik profit
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maupun nonprofit. Pelanggan yang loyal akan menggunakan

produk perusahaan atau organisasi secara berulang-ulang. Suatu

perusahaan atau organisasi akan lebih mudah menjual produknya

pada pelanggan yang telah menggunakan produk-produknya

daripada menjual pada pelanggan baru. Hal tersebut disebabkan

adanya pelanggan yang loyal akan memberikan kesempatan bagi

perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan penjualannya

dalam jangka panjang. Menurut Kotler dan Amstrong (2006), “And

a best approach to customer retention is to deliver high customer

satisfaction and value that result in customer loyalty”. Pendekatan

terbaik untuk mempertahankan pelanggan adalah dengan

memberikan kepuasan yang tertinggi dan nilai kepada pelanggan

yang akan menghasilkan pelanggan loyal.

Terdapat empat manfaat utama bagi perusahaan yang

berkaitan dengan loyalitas pelanggan, yaitu : (Purwanto, 2004)

 Loyalitas meningkatkan pembelian pelanggan

 Loyalitas menurunkan biaya yang ditanggung perusahaan

untuk melayani pelanggan

 Loyalitas pelanggan meningkatkan komunikasi yang efektif

dari mulut ke mulut

Adapun karakteristik loyalitas pelanggan menurut Griffin

(2003) meliputi :
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 Makes reguler repeat purchases

Kesediaan konsumen untuk melakukan pembelian ulang

terhadap suatu produk (barang atau jasa) tertentu. Hal ini

dapt terjadi apabila pelanggan memiliki kepercayaan yang

baik dengan penyedia jasa.

 Purchases across product and service lines

Pelanggan yang loyal tidak hanya membeli satu macam

produk saja melainkan juga membeli lini produk (barang

atau jasa) lain pada penyedia jasa yang sama.

 Refer others

Pelanggan yang loyal akan merekomendasikan pengalaman

positif menegenai produk (barang atau jasa) dari penyedia

kepada rekan atau pelanggan lain agar mereka tidak

membeli produk dari penyedia lain.

 Demonstrates an immunity to the pull of the competition

Pelanggan yang loyal akan menolak mengakui produk

penyedia lain karena pelanggan tersebut yakin bahwa

produk dari penyedia yang mereka pilih adalah yang terbaik

dan berbeda dari produk penyedia lain.

Menurut Griffin (1995) dalam (Jauhar, 2010) definisi

loyalitas pelanggan adalah when customer is loyal, he or she

exhibits puschase behavior defined as non random purchase

exsprese over time by some decision making. In addition, the term
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loyalty can not a condition of some duration and requires that the

act of purchase occur no less than two time, pernyataan ini

menunjukkan bahwa ketika seorang pengguna dikatakan setia, dia

akan menunjukkan perilaku tidak acak yang ditandai oleh selang

waktu oleh suatu unit pembuatan keputusan. Di samping itu dalam

Jauhar (2010) istilah kesetiaan mengandung arti suatu keadaan

beberapa lama dan mengharuskan tindakan pemanfaatan paling

sedikit terjadi 3 kali.

Loyalitas pengguna perpustakaan berbeda dengan loyalitas

pengguna produk pada suatu peruasahaan. Meskipun secara

eksplisit pengertian loyalitas sama, yaitu merupakan perilaku

positif yang timbul setelah menggunakan sebuah produk, tetapi

loyalitas pada pengguna perpustakaan cenderung lebih sederhana.

Dalam artian, mahasiswa sebagai pengguna perpustakaan

perguruan tinggi tidak akan pernah tidak menggunakan dan

memanfaatkan layanan yang ditawarkan oleh perpustakaan. Oleh

karena itu konsep loyalitas pengguna perpustakaan tidak dapat

dilihat seperti halnya konsep loyalitas pengguna produk suatu

perusahaan, maksudnya dalam hal ini tidak semua indikator untuk

mengukur loyalitas pengguna produk pada perusahaan dapat

dijadikan indikator untuk mengukur loyalitas pengguna

perpustakaan.
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Menurut Zeithalml et.al (1996) dalam Jauhar (2010),

konsep loyalitas pengguna perpustakaan hanya berkutat pada

perilaku positif yang didasari atas harapan dan persepsi pengguna

perpustakaan, loyalitas pengguna perpustakaan dapat dilihat dari

beberapa indikator, diantaranya :

1. Mengatakan hal yang positif tentang layanan

perpustakaan terhadap orang lain

2. Merekomendasikan perpustakaan pada orang lain yang

meminta saran

3. Menganjurkan rekan yang lain untuk memanfaatkan

dan menggunakan layanan perpustakaan

4. Mempertimbangkan bahwa perpustakaan merupakan

pilihan pertama dalam pencarian informasi dan

memanfaatkan jasa layanan perpustakaan

5. Melakukan lebih banyak pemanfaatan perpustakaan

sebagai rujukan untuk memecahkan sebuah masalah

dan untuk memenuhi kebutuhan informasi secara

continue

6. Hanya menyukai produk tertentu

7. Adanya perilaku komplain terhadap layanan yang

ditawarkan oleh perpustakaan

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa

indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur loyalitas
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pengguna perpustakaan tidak sama seperti indikator untuk

mengukur loyalitas yang biasanya digunakan pada perusahaan,

seperti yang banyak dikatakan oleh para ahli ekonomi bahwa

pengukuran loyalitas menitikberatkan pada pembelian ulang serta

menunjukkan kekebalan pada pesaing. Dengan demikian

perpustakaan sebagai organisasi nonprofit yang memberikan

pelayanan jasa sebagai produk sudah semestinya menjaga dan

memperhatikan loyalitas penggunanya. Perpustakaan semestinya

mampu memahami indikator yang mempengaruhi loyalitas pengguna

perpustakaan yaitu adanya pemahaman penuh perpustakaan atau

pelayanan jasa terhadap penggunanya, sehingga memberi nilai tambah

pengguna terhadap pelayanan yang diberikan. Perhatian dan hubungan

yang dibina antara perpustakaan atau pelayanan jasa dengan pengguna

dapat menciptakan kepercayaan dan kepuasan, sehingga loyalitas

pengguna tumbuh terhadap pelayanan tersebut.

1.5.4 Relationship Marketing dan Customer Loyalty

Pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas

pelanggan adalah berbanding lurus, semakin baik pelaksanaan

relationship marketing maka loyalitas pelanggan juga akan

meningkat. Relationship marketing merupakan suatu konsep,

pendekatan, dan strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk

menciptakan, mempertahankan, dan meningkatan hubungan dan
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nilai pelanggan pada suatu produk dari perusahaan atau organisasi

dalam jangka panjang. Menurut Kotler dan Amstrong (2006) dalam

membentuk ikatan yang lebih kuat dengan pelanggan Relationship

Marketing dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu customer

value, customer satisfaction, dan interaksi. Dalam menciptakan

suatu nilai pelanggan (customer value), perusahaan atau organisasi

harus dapat memberi dan menawarkan nilai anggapan pelanggan

yang lebih tinggi daripada penawaran pesaing.

Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) juga menjadi

hal penting yang harus dipertahankan oleh perusahaan atau

organisasi. Hal tersebut disebabkan sebagian besar studi

pengkajian memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat

kepuasan pelanggan maka akan semakin tinggi loyalitasnya.

Sehingga nantinya akan menghasilkan kinerja perusahaan atau

organisasi yang lebih baik. Tercapainya kepuasan pelanggan tidak

akan menghentikan pencapaian kinerja suatu perusahaan atau

organisasi. Tetapi hal tersebut menyebabkan perusahaan atau

organisasi semakin selektif dalam menjalin hubungan dengan

pelanggannya. Suatu perusahaan atau organisasi tersebut akan

menganalisis dan mengidentifikasikan pelanggan yang

menguntungkan untuk meningkatkan hubungan dan interaksi

kepada pelanggan. Dengan demikian perusahaan atau organisasi

akan memperoleh loyalitas pelanggan.
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Jika dihubungkan maka semakin baik hubungan antara

penyedia barang atau jasa terhadap pelanggannya maka pelanggan

akan menjadi semakin loyal kepada perusahaan atau organisasi

tersebut di kemudian hari, dan tidak menutup kemungkinan akan

merekomendasikannya kepada orang lain. Hasil pengaruh tersebut

dapat diketahui dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya

yang dilakukan oleh Ndubisi (2006) menunjukkan adanya

pengaruh yang signifikan dimensi relationship marketing terhadap

tingkat loyalitas 220 nasabah bank di Malaysia. Kemudian

penelitian yang dilakukan oleh Erika (2009) menyimpulkan bahwa

secara parsial relationship marketing mempengaruhi loyalitas

pelanggan dimana 58,2% loyalitas pelanggan dipengaruhi oleh

faktor-faktor dari relationship marketing dan sisanya 42,8%

dipengaruhi oleh faktor lain.

1.6 Perumusan Hipotesis Penelitian

1.6.1 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2011), hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jawaban ini bersifat

sementara karena jawaban yang ada baru berdasarkan pada teori yang

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh
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melalui pengumpulan data. Sehingga hipotesis juga dinyatakan sebagai

jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban

yang empirik. Berdasarkan definisi hipotesis tersebut, maka dalam

penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis, sebagai berikut :

H0 : Tidak ada pengaruh Relationship Marketing terhadap customer

loyalty di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya

H1 : Ada pengaruh Relationship Marketing terhadap customer loyalty

di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya

1.6.2 Kerangka Berpikir

1.6.3 Identifikasi Variabel

Dalam penelitian menggunakan variabel bebas dan variabel

terikat. Variabel-variabel tersebut adalah :

 Relationship Marketing (X)

Faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur

relationship marketing diantaranya :

- Customer value

Relationship
Marketing (X)

Customer Loyalty
(Y)
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- Customer satisfaction

- Interaksi

 Loyalitas Pengguna (Y)

1.7 Variabel Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual

Dalam penelitian yang akan dilakukan, dasar yang digunakan

adalah konsep Relationship Marketing yang menggunakan 3 pendekatan

dari Kotler dan Amstrong (2006) yang akan dijabarkan pada definisi

konseptual berikut, dan kemudian akan di break down kembali dalam

definisi operasional.

1. Relationship Marketing (X)

Relationship Marketing adalah suatu proses untuk menciptakan,

mempertahankan, dan mempertinggi suatu hubungan yang kuat

dan bernilai dengan pelanggan serta semua pihak dalam badan

usaha tersebut. Menurut Kotler dan Amstrong (2006) dalam

membentuk ikatan yang lebih kuat dengan pelanggan Relationship

Marketing dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu dengan

customer value, customer satisfaction, dan interaksi pada

pengguna.

2. Customer Value
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Nilai pelanggan (customer value) adalah persepsi pelanggan atau

pengguna tentang keseimbangan antara manfaat yang diterima

dengan pengorbanan yang diberikan untuk mendapatkan manfaat

tersebut. Kemampuan untuk mengenal konsumen dan

mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen disini sangat

penting, karena dengan begitu pihak pemasar akan dapat

meningkatkan nilai produknya.

3. Customer Satisfaction

Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) adalah perbedaan

antara harapan pelanggan terhadap hasil atau kinerja yang

dirasakan. Pengertian ini didasarkan pada disconfirmation

paradigm oleh Oliver dalam (Engel, et al., 1990). Dalam

paradigmaa diskonfirmasi menunjukkan bahwa jika konsumen

(menurut persepsi mereka) merasa harapannya telah terpenuhi,

maka mereka akan merasa puas. Tetapi jika harapan mereka tidak

sepenuhnya tercapai maka mereka tidak akan merasa puas.

4. Interaksi

Interaksi adalah suatu bentuk komunikasi dua arah antara

konsumen dan penyedia jasa yang bertujuan untuk saling bertukar

informasi. Interaksi yang dibangun pihak pemasar kepada

pelanggan dengan baik maka akan terjalin hubungan yang baik

pula terhadap pelanggan.

5. Customer Loyalty (Y)
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Customer Loyaty adalah suatu upaya yang dilakukan dengan

memberikan,mempertahankan, dan meningkatkan kepuasan

pengguna dengan nilai tertinggi. Tercapainya kepuasan pengguna

akan memberikan keuntungan bagi perusahaan atau organisasi

tidak hanya mempertahankan pengguna yang sudah ada, tetapi juga

akan menambah pengguna baru dengan rekomendasi dan promosi

yang dilakukan.

1.7.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dengan

mengoperasionalkan setiap variabel yang diteliti. Berikut disajikan

deskripsi mengenai indikator-indikator yang digunakan untuk setiap

variabel relationship marketing maupun loyalitas pengguna.

1. Relationship Marketing

RM adalah pengenalan setiap pelanggan secara lebih dekat dengan

menciptakan komunikasi dua arah dengan mengelola suatu

hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dengan

perusahaan atau organisasi. Berikut ini adalah operasional dari

variabel bebas (X) :

Tabel 1.1

Definisi Operasional

Faktor Indikator
Customer

Value
Prioritas keputusan yang diambil oleh pengguna
Kemampuan perpustakaan menyediakan layanan dengan inovasi
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yang bervariasi

Kemampuan perpustakaan menyediakan layanan yang efisien
Antusiasme pengguna terhadap agenda-agenda perpustakaan
Keyakinan dan kepercayaan pengguna terhadap layanan yang
tersedia di perpustakaan

Customer
Satisfaction

Kemampuan perpustakaan dalam memenuhi harapan pengguna
Kesesuaian layanan yang diberikan perpustakaan kepada pengguna
Kesediaan media untuk keluhan dan saran pengguna terhadap
layanan perpustakaan
Keleluasaan layanan yang diberikan kepada pengguna
Kemudahan layanan yang diberikan
Kenyamanan dan keamanan yang diberikan terhadap pengguna
Fasilitas yang memadai dan modern
Kebaharuan informasi yang diberikan perpustakaan

Interaksi

Kesediaan pustakawan kepada pengguna untuk berkomunikasi baik
langsung maupun tidak langsung
Kecepatan layanan yang diberikan
Kemampuan pustakawan dalam menjawab pertanyaan pengguna
Pustakawan memperlakukan pengguna dengan penuh perhatian
Penerapan slogan 4S (senyum,sapa,salam,dan santun) kepada
pengguna
Kesediaan saluran untuk komunikasi baik secara langsung maupun
tidak langsung kepada pengguna (misalnya ask to librarian,
message reminder,dll)

2. Loyalitas Pengguna

Operasional dari loyalitas pengguna sebagai variabel terikat (Y)

antara lain :

a. Kesediaan pengguna menceritakan hal baik tentang layanan

perpustakaan yang diberikan

b. Rekomendasi yang dilakukan pengguna

c. Perilaku komplain yang dilakukan pengguna terhadap

layanan yang ditawarkan perpustakaan
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d. Pemberian reward kepada pengguna

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, tipe penelitian yang digunakan

adalah penelitian eksplanatif (explanatory research) dimana untuk

menguji pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan. Hipotesis itu

sendiri menggambarkan dua atau lebih variabel , untuk mengetahui

apakah suatu variabel disebabkan atau dipengaruhi atau tidak oleh

variabel lainnya. Dalam penelitian ini juga akan menggunakan

pendekatan survai yaitu penelitian yang mengambil sampel dari

satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat

pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, 1989).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan digunakan peneliti dalam melakukan

penelitian ini yaitu Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. Peneliti

memilih perpustakaan STIE Perbanas Surabaya sebagai lokasi

penelitian disebabkan karena perpustakaan STIE Perbanas

memiliki quality procedure untuk menjaga dan meningkatkan

kualitasnya. Selain itu perpustakaan STIE Perbanas Surabaya

menyediakan layanan dan agenda-agenda kegiatan yang melibatkan

pengguna dan hal tersebut menunjukkan adanya marketing strategy
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seperti layanan sirkulasi, layanan sabtu-minggu, layanan telemarc,

kegiatan seminar, movie day, book fair, dan sebagainya

(library.perbanas.ac.id) dengan menggunakan konsep Relationship

Marketing. Sehingga peneliti ingin meneliti apakah terdapat

pengaruh relationship marketing terhadap customer loyalty di

Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.

1.8.3 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin

mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono,

2011). Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah

seluruh pengguna Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya berstatus

mahasiswa yang menempuh jenjang kuliah S1 dan D3 di STIE

Perbanas Surabaya.

1.8.4 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik tertentu

yang bisa mewakili populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel

dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu teknik

yang digunakan dengan pengambilan sampel berdasarkan
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pertimbangan tertentu dari peneliti (Eriyanto, 2007). Hal ini

disebabkan karena dalam Jauhar (2010) telah disebutkan bahwa

untuk mengukur loyalitas pengguna perpustakaan paling sedikit

melakukan tindakan pemanfaatan sebanyak 3 kali dan peneliti

tidak mendapatkan data populasi yang sesuai dengan ketentuan

tersebut. Sehingga setiap anggota populasi tidak memiliki

kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel oleh peneliti.

Jumlah sampel dalam penelitian ini dipilih sebanyak 100

responden. Pemilihan jumlah ini didasarkan pada rumus

(Djarwanto, 1996) :

n = 1 Zα / 2
2

4 E

keterangan :

n : Jumlah sampel

Z : Angka yang menunjukkan penyimpangan suatu nilai variable

dari mean dihitung dalam satuan standar deviasi tertentu

E : Error (kesalahan)

Dari nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini uaitu

0,05 diharapkan bahwa besarnya kesalahan dalam penggunaan

sampel (sampling error) tidak lebih dari 10 persen. Sehingga

dengan rumus tersebut dapat ditentukan :
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n = 1 2

4

= 1 2

4

= 96,04

Sehingga jumlah sampel minimal yang dapat digunakan adalah 96,04

maka dibulatkan menjadi 100 orang.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen atau alat yang digunakan untuk pengumpulan

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Menggunakan daftar pertanyaan yang biasanya disebut dengan

kuesioner. Menurut Fauzi, Muhammad (2009) angket atau

kuesioner digunakan untuk mendapatkan keterangan dari sampel

atau sumber yang beraneka ragam.

2. Data Sekunder

a. Observasi, pengumpulan data yang akan dilakukan melalui

pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian.

b. Studi pustaka, akan dilakukan dengan mengumpulkan,

mempelajari literatur maupun jurnal ilmiah yang berisi

Z0,05/ 2

0,1

1,96
0,1
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tentang konsep dasar dan teori yang digunakan untuk

memberikan landasan pada pembahasan.

c. Wawancara, akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan

terkait topik penelitian kepada responden sebagai penunjang

data yang dibutuhkan dalam penelitian.

1.9 Teknik Pengolahan Data

1.9.1 Teknik Pengolahan Data

Setelah data primer dari kuisioner terkumpul dan sudah siap

maka langkah berikutnya adalah mengolah data yang terkumpul

menjadi data yang siap untuk dianalisis. Pengolahan data yang akan

dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Editing

Editing merupakan langkah yang pertama kali akan dilakukan

terhadap data yang telah terkumpul, merupakan kegiatan untuk

meneliti dan memperbaiki data yang telah dikumpulkan dan

untuk mengetahui apakah ada kesalahan atau ketidaksesuaian

data yang ada, maka perlu memberikan kuesioner susulan

kepada responden, hal ini dimaksudkan agar data yang benar-

benar lengkap pengisiannya serta melihat konsistensi data,

sehingga data yang akan diolah adalah data yang sesuai, cocok

serta konsisten.

2. Scoring
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Memberikan scor pada setiap data yang telah diperoleh.

3. Tabulasi

Tabulasi merupakan modifikasi data sesuai teknik analisis yang

digunakan serta penyusunan data kedalam bentuk tabel.

Sehingga melalui tabulasi data-data empiris akan tampak

ringkas. Hal ini dilakukan supaya data yang diperoleh mudah

dibaca, dianalisis, dan dipahami. Disebut tabulasi karena hasil

perhitungan respons hampir selalu disajikan dalam bentuk tabel

sehingga istilah tabulasi diartikan sebagai proses penyusunan

data berupa respons ke dalam bentuk tabel. Proses tabulasi akan

dilakukan dengan menggunakan program komputer yaitu SPSS

20.

1.9.2 Alat Pengukur Variabel

Alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

Skala pengukuran Likert. Skala likert digunakan untuk mengukur

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang

kejadian atau gejala sosial. Dengan mengunakan skala likert, maka

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator

yang dapat diukur yang kemudian indikator-indikator yang terukur

ini dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang

berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh

responden. Format respon akan disajikan dalam lima pilihan yang
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merupakan jawaban terhadap item yang berbentuk pernyataan.

Lima alternatif pilihan jawaban disajikan dalam kontinum dari

Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Cukup (C) dan

Sangat Tidak Setuju (STS). Setiap jawaban dihubungkan dengan

bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan sebagai

berikut :

Sangat setuju (SS) = 5

Setuju (S) = 4

Cukup (C) = 3

Tidak Setuju (TS) = 2

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

Untuk menentukan kategori jawaban apakah tergolong tinggi,

sedang, rendah, terlebih dahulu ditentukan kelas intervalnya.

Berdasarkan alternatif jawaban responden, maka dapat ditentukan

interval kelas sebagai berikut :

Skor Tertinggi-Skor Terendah

Banyaknya bilangan

Maka diperoleh :

5 - 1 = 0,8

5

Sehingga dengan demikian dapat diketahui kategori

jawaban responden masing-masing variabel yaitu :
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- Skor untuk kategori sangat tinggi = 4,21 – 5,00

- Skor untuk kategori tinggi = 3,41 – 4,20

- Skor untuk kategori sedang = 2,61 – 3,40

- Skor untuk kategori rendah = 1,81 – 2,60

- Skor untuk kategori sangat rendah = 1,00 – 1,80

Untuk menentukan jawaban responden tersebut tergolong

tinggi, sedang, rendah maka dari jumlah skor dari variabel akan

ditentukan rata-ratanya dengan membagi jumlah pertanyaannya.

Dari hasil pembagian tersebut, maka akan dapat diketahui jawaban

responden termasuk kedalam kategori yang sama.

1.9.3 Teknik Analisis Data

1.9.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji data

data yang telah tekumpul dari hasil daftar pertanyaan atau kuisioner

responden.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui ada

tidaknya dan besar kecilnya hubungan antara

variabel bebas dan variabel terikat. (Sugiyono :

2011). Rumus validitas menggunakan korelasi
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product moment, berikut cara perhitungan

menggunakan rumus korelasi product moment:

Keterangan :

rxy = Angka indeks korelatif “r” product moment

N = Populasi

Σx = Jumlah seluruh skor x

Σy = Jumlah seluruh skor y

Σxy = Jumlah hasil kali antar skor x dan skor y

Untuk melihat hubungan antara kedua variabel

tersebut maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Nilai rxy yang positif menunjukkan

hubungan kedua variabel positif, artinya

kenaikan nilai variabel yang satu diikuti oleh

variabel yang lain.

b. Nilai rxy yang negatif menunjukkan kedua

variabel negatif, artinya menurunnya nilai

variabel yang satu diikuti dengan

meningkatnya nilai variabel yang lain.

c. Nilai rxy yang sama dengan nol (0)

menunjukkan kedua variabel tidak
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mempunyai hubungan artinya variabel yang

satu tetap meskipun yang lainnya berubah.

Dalam hal ini uji validitas ditunjukkan melalui

output data yang diolah menggunakan SPSS 20.

Untuk mengetahui item pertanyaan tersebut valid

dilihat melalui Corrected Item Total Corelation.

Apabila item pertanyaan mempunyai rhitung > rtabel

maka dapat dikatakan valid. Dalam penelitian ini

mengambil 100 responden, sehingga df=98 dan

ditunjukkan rtabel sebesar 0,1966. Jadi item

pertanyaan yang valid mempunyai nilai rhitung >

0,1966.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil

pengukuran mampu konsisten apabila pengukuran

dilakukan beberapa kali pada obyek yang sama akan

menghasilkan data yang sama. Uji realibilitas

dimaksudkan untuk mengetahui kehandalan atau

konsistensi instrumen (kuesioner) yang digunakan.

Dalam pengujian realibilitas untuk mengetahui

kekonsistenan kuesioner digunakan pendekatan

pengukuran realibilitas internal dengan menghitung

nilai Cronbach Alpha, jika lebih besar dari 0.60
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maka dinyatakan reliabel. Dalam menguji

reliabilitas digunkaan uji konsistensi internal

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach

sebagai berikut.

Keterangan :

r
11

=  reliabilitas instrument

k = banyaknya butir pertanyaan atau

banyaknya soal

Σ2bσ  = jumlah varian butir/item

Vt
2 = varian total

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan

reliabel dengan menggunakan teknik ini, dimana

suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel)

bila memiliki koefisien keandalan atau alpha

sebesar 0,60 atau lebih.

1.9.3.2 Uji Asumsi Klasik
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Uji asumsi klasik merupakan uji statistik yang digunakan

sebelum analisis regresi, dimana syarat uji asumsi klasik harus

terpenuhi untuk mendapatkan analisis regresi yang kuat.

Berikut beberapa metode uji asumsi klasik yang dilakukan

dalam penelitian ini :

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah salah satu uji di dalam uji

asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui ada

tidaknya korelasi antar variabel bebas, karena model regresi

yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel

bebasnya (Ghozali, 2005).

Analisis regresi yang baik seharusnya tidak terjadi gejala

multikolinieritas, apabila nilai VIF < 10 maka hal tersebut

menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas sehingga

uji multikolinieritas dianggap lolos.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji statistik untuk melihat

apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain (Santoso 2002).

Dalam penelitian akan menggunakan uji heteroskedastisitas

dengan metode glejser, berikut adalah tabel uji
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heteroskedastisitas menggunakan metode glejser. Syarat

lolos uji heteroskedastisitas apabila sig > 0,05, maka

berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh

sig > 0,05 sehingga variabel pada penelitian lolos uji

heteroskedastisitas.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data

variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada

persamaan regresi yang dihasilkan, apakah

berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal.

Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai

data variabel bebas dan data variabel terikat

berdistribusi mendekati normal atau normal sama

sekali (Sunyoto, Danang:2011). Dalam penelitian ini

menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov

Nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 maka

distribusi adalah tidak normal (asimetris). Dan nilai

signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka

distribusi adalah normal (simetris).

1.9.3.3 Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana merupakan bentuk

hubungan atau fungsi antara dua variabel yaitu antara
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variabel X dan variabel Y dalam Hasan (2012). Uji regresi

juga digunakan untuk meramalkan pembuktian ada atau

tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal

antara dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel

terikat.

1. Persamaan regresi linier berganda tiga variabel bebas

dirumuskan sebagai berikut :

Y’ = a + bX

Keterangan :

Y = customer loyalty

a = konstanta regresi

b = koefisien regresi

X = relationship marketing

2. Analisis Koefisien Determinasi

Analisis koefisien dterminasi digunakan untuk

mengetahui seberapa besar variabel X dalam

mempengaruhi variabel Y. Rumusnya adalah :

KD = (R2) x 100%

3. Analisis Korelasi Parsial
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Analisis korelasi parsial digunakan untuk

mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel

X dengan variabel Y. Berikut ini merupakan interval

kelas dari kuat hubungan variabel X dengan variabel

Y (Sugiyono, 2011) :

Tabel 1.2
Interval Kelas

Interval Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199 Sangat rendah

0,20 – 0,399 Rendah

0,40 – 0,599 Cukup kuat

0,60 – 0,799 Kuat

0,80 – 1,00 Sangat kuat

1.9.3.4 Pengujian Hipotesis

1. Uji t

Untuk hipotesis II dilakukan dengan menggunakan

uji t untuk mengetahui apakah variabel bebas (X)

berpengaruh terhadap variabel terikat  (Y), maka

digunakan uji t dengan prosedur sebagai berikut :

1. H0 : βj = 0 (tidak ada pengaruh X terhadap Y)

H1 : βj ≠ 0 (ada pengaruh X terhadap Y)
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2. Dalam penelitian ini digunakan tingkat

signifikansi 0,05 dengan derajat bebas [n-k-1],

dimana n : jumlah pengamatan, dan k : jumlah

variabel.

3. Dengan nilai t hitung :
)( j

j
hit bSe

b
t 

Keterangan :

thit = t hasil perhitungan

bj = koefisien regresi

Se(bj) = simpangan baku untuk masing-

masing koefisien regresi

4. Kriteria pengujian sebagai berikut :

a. Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan

H1 diterima (berarti secara parsial

variabel bebas berpengaruh terhadap

variabel terikat)

b. Jika thitung < ttabel, maka H0 diterima dan

H1 ditolak (berarti secara parsial

variabel bebas tidak berpengaruh

terhadap variabel terikat).

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH RELATIONSHIP ... SHIRLEY ALIFTA ANESTESIA




