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ABSTRAKSI 

Pencrapan slrategi relatiol1ship marketillg datam suatu perusahaan dilakukan 
dengan pembuatan program yang diharapkan mampu memben kepuasan bagi para 
pelanggannya schingga bcrdampak untuk tetap melakukan transaksi dengan 
perusahaan, mdakukan pcmhelian kembali produk perusahaan lersebut, dan bahkan 
menjadi loyal. Apabila pelanggan perusahaan tetap berbelanja dt suatu perusahaan 
ditambah lagi dengan masuknya pelangan baru di masa yang akan datang, maka hal 
ini akan dapat meningkatkan volume penjualan perusahaan dengan sendirinya 

Toko swalayan Indogrosir menyelenggarakan program memher card, yaitu 
Indogrosir /II,:I1IIi<'l" curd Indogrosir melllher card tersebut mcrupakan Sl:alU kartu 
anggora yang dapat digunakan untuk mendapatkan beberapa manfaat yang disediakan 
1ndOS'Tosir Manfaat yang diberikan dengan adanya memher card tersebut antara lain 
adalah pemberian mucher, pemberian hadiah, pemberian pOlongan pembelian dan 
pembcrian buletin kepada anggotanva 

Untuk rtu dalam pcnclitian ini rumusan masalah yang diajukan adalah: 
'"Apakah pemberian \!(iUcilcr, pembcrian hadiah, pcmberian potongan pembelian, dan 
pemberian buletin bag; pelanggan yang memiliki kartu anggota berpengaruh terhadap 
loyalitas pelanggan toko swalayan lndogrosir Surabaya?" Untuk mengetahui 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakanlah teknik 
regresi linier bcrganda. Hasil penelitian yang diperoieh adalah : 
1. 	Pemberian voucher (X,), Pemberian hadiah (X,), Pemberian potongan pembelian 

(X,) dan Pemberian buletin (X,) baik secara individu maupun bersama'sama 
mempunyal pengaruh yang bermakna (erhadap Loyalitas pelanggan (Y) toko 
swalayan Indo,=,'To~ir Surabaya 

2. 	 Nilai II Square (R-) atau koefislcn determinasi sebesar 0,640 atau 64 %. 
3. 	 Model persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah sebagai berikul 

Y = l,18.t+0.119Xl+ 0,237 Xl + 0.216XJ +0,156X. 
4. 	 Berdasarkan hasil uji t, dihasilkan seluruh ntlai t h"'mg yang diperoleh dengan 

tingkat si6'Tlifikan di bawah 5% schingga dapat disimpulkan secara individu 
terdapat pengaruh yang berarti dari variabcl bebas yang terdiri dari Pemberian 
vo1lcher (X I), Pemberian hadiah (Xl), Pembenan potongan l'embelian (X,) dan 
Pemberian buletin (X4). 

5. 	Berdasarkan nilai F yang sebesar 31,162 dengan tingkat sisrnifikansi sebesar 0.000 
yang nilai ini lebih kesil dari tmgkat signifikansi 5%, maka dapat dikatakan secara 
bersama-sama tcrdapat pengaruh yang berarti dari variabel bebas yang terdiri dari 
Pemberian voucher (X,), Pemberian hadiah (X:), Pemberian potongan pembehan 
(X,) dan Pell1berian buldin (X,) terhadap Loyalitas pdanggan (Y) toko swalayan 
lndogrosir SUraba\3, dengan demikian krdapat pengaruh yang bcrarti dari 
pemberian voucher, pembenan hadiah, pemberian potongan pembelian, dan 
pemberian buletin bagi pelanggan yang memlliki kartu anggota berpengaruh 
secara bersama-sama tcrhadap loyalitas konsumen toko swalayan Indogrosir 
Surabaya, diterima kebenarannya. 
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