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ABSTRAKSI 

 

ANALISIS PENGARUH RELATIONSHIP MARKETING TERHADAP 
CUSTOMER LOYALTY YANG DIMEDIASI OLEH CUSTOMER 

COMMITMENT DAN CUSTOMER TRUST 
(Studi Kasus Pada Hotel Laweyan Surakarta) 

 
Oleh : 

TRI WAHYU WULANJARI 
F0205146 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh relationship marketing 

terhadap customer loyalty yang dimediasi oleh customer commitment dan 
customer trust. Penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan metode survei. 
Target populasi penelitian adalah para pelanggan Hotel Laweyan di Surakarta. 
Sampel yang diambil sebanyak 200 responden yang sedang menginap di Hotel 
Laweyan. Teknik sampling yang digunakan adalah non probability purposive 
sampling. 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan analisis faktor atau 
Confimatory Factor Analysis (CFA), dengan bantuan software SPSS for windows 
versi 11.5, di mana setiap pertanyaan harus mempunyai factor loading >0,40 
(Hair et al., 1998). Untuk menguji reliabilitas digunakan Cronbach Alpha, dengan 
ketentuan nilai Cronbach Alpha > 0,6. Asumsi klasik digunakan sebagai syarat 
sebelum melakukan analisis regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji 
autokolerasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas pada model 1a, model 1b, 
dan model 2. Sedangkan untuk model 3, uji asumsi klasik yang digunakan uji 
autokolerasi, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji multikolinearitas.  

Untuk  uji hipotesis yang dirumuskan, pengujian dilakukan dengan 
menggunakan analisis jalur (path analysis) dengan menggunakan software SPSS 
for windows versi 11.5. Untuk uji hipotesis terdapat emapt persamaan regresi, 
yaitu model 1a, model 1b, model 2, dan model 3. 

Hasil pengujian yang dilakukan mengindikasi bahwa relationship 
marketing berpengaruh positif pada customer commitment dimana nilai β 
relationship marketing pada customer commitment signifikan pada p<0,001; 
relationship marketing berpengaruh positif pada customer trust dimana nilai β 
relationship marketing pada customer trust signifikan pada p<0,001;  customer 
commitment berpengaruh positif pada customer loyalty dimana nilai β customer 
commitment pada customer loyalty signifikan pada p<0,01; customer trust 
berpengaruh positif pada customer loyalty dimana nilai β customer trust pada 
customer loyalty signifikan pada p<0,05; dan relationship marketing berpengaruh 
positif pada customer loyalty dimana nilai β relationship marketing pada customer 
loyalty signifikan pada p<0,05.  

Serta relationship marketing berpengaruh positif pada customer loyalty 
yang dimediasi oleh customer commitment dan customer trust, dimana nilai β 
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relationship marketing pada customer commitment signifikan pada p<0,001 dan 
nilai β relationship marketing pada customer trust signifikan pada p<0,001 
sedangkan nilai β customer commitment pada customer loyalty signifikan pada 
p<0,01 dan nilai β customer trust pada customer loyalty signifikan pada p<0,05, 
dan nilai β relationship marketing pada customer loyalty signifikan pada p< 0,05. 

 
 

 
 
Kata kunci: relationship marketing, customer commitment, customer trust,  

customer loyalty. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya pemerintah dalam menggencarkan kepariwisatan di Indonesia membuat tiap 

daerah untuk berlomba-lomba mendongkrak industri kepariwisataannya. Begitu halnya 

dengan kota Surakarta, yang berslogan “Solo Kutho Budoyo”, merupakan salah satu kota 

tujuan wisata baik turis lokal maupun manca negara. Sebagai kota wisata, kota Solo 

memiliki potensi wisata yang cukup besar dari wisata budaya hingga wisata alam. 

Beberapa event baru yang diselenggarakan di kta Solo antara lain, WHC, Solo Batik 

Carnival, Solo International Ethnic Musics (SIEM), Solo Internarional Performing Art 

(SIPA), serta beberapa event yang rutin di tiap minggunya. 

Perkembangan pariwisata di Indonesia, khususnya di kota Solo, yang cukup 

signifikan inilah yang merupakan salah satu peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan. Salah 

satunya yaitu, bisnis atau usaha jasa perhotelan. 

Hotel didefinisikan sebagai suatu bidang usaha yang menggunakan suatu bangunan 

atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, untuk setiap orang yang 

menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan 
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pembayaran. Ciri khusus dari hotel adalah mempunyai restoran yang dikelola langsung di 

bawah manajemen hotel tersebut. Kelas hotel ditentukan oleh Dinas Pariwisata Daerah 

(Diparda). 

Hotel sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu hotel bintang dan hotel melati. Piagam 

Golongan kelas hotel berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (Perda Kota Surakarta No. 

3 Thn 2005, bab X). 

Hotel berbintang merupakan suatu bidang usaha yang menggunakan suatu bangunan 

atau sebagian banguna yang disediakan secara khusus, untuk setiap orang yang menginap, 

makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran, 

dan telah memenuhi persyaratan sebagai hotel berbintang seperti yang ditentukan oleh 

Dinas Pariwisata Daerah (Diparda). Persyaratan tersebut antara lain mencakup: 

1. Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan. 

2. Bentuk pelayanan yang diberikan (service). 

3. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan, dan kesejahteraan 

karyawan. 

4. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti 

lapangan tenis, kolam renang, dan diskotik. 

5. Jumlah kamar yang tersedia. 

Sedangkan, hotel melati yaitu hotel yang belum memenuhi persyaratan sebagai hotel 

berbintang seperti yang ditentukan oleh Diparda. Hotel melati memegang peranan penting 

dalam suatu segara karena hotel melati memberikan sumbangan atau kontribusi besar bagi 

perekonomian suatu negara (Moriarty: 2008). 
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Beberapa kriteria yang digolongkan dalam hotel kelas melati III, antara lain: 

1. Memiliki struktur organisasi yang jelas. 

2. Front office memiliki pelayanan selama 18 jam. 

3. Tersedia telepon satu saluran, yang dapat digunakan untuk 

sambungan lokal dan interlokal, tersedia juga saluran telepon 

dalam kamar, serta menyediakan telepon di lobby. 

4.  Jumlah kamar minimal 15 kamar. 

5. Membayar retribusi, untuk izin usaha sebesar Rp 1.000.000,00 dan 

untuk daftar ulang sebesar RP 900.000,00 (Perda Kota Surakarta 

No. 3 Tahun 2005). 

Hotel Laweyan yang berlokasi di kawasan wisata Kampoeng Batik Laweyan 

merupakan bisnis jasa perhotelan perseorangan atau bisnis keluarga yang memberikan 

nuansa jawa modern. Berdasarkan Surat Tanda Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Dinas 

Pariwisata Seni dan Budaya, Pemerintah Kota Surakarta Nomor 503/186/V-2006, Hotel 

Laweyan termasuk dalam klasifikasi hotel melati III. Hotel Laweyan memiliki 20 kamar 

dan tiap kamar memiliki telepon yang menghubungkan ke resepsionis. Pengunjung yang 

menginap di Hotel Laweyan kebanyakan adalah para pengunjung yang memanfaatkan 

waktu liburan, bisnis atau pekerjaan, serta dalam rangka kepentingan keluarga. Oleh 

karenanya, meskipun tergolong hotel melati III, Hotel Laweyan tidak pernah sepi 

pengunjung, terutama saat musim libur panjang sekolah.  

Maraknya persaingan bisnis saat ini yang semakin ketat mengharuskan perusahaan 

berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik bagi para pelanggannya, tak berbeda 

dengan jasa perhotelan. Pemasar pada umumnya menginginkan pelanggan yang 
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diciptakannya dapat dipertahankan selamanya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan 

keloyalitasan konsumen yang tinggi atas apa yang dikonsumsinya. Sebelum konsumen 

loyal terhadap suatu produk, konsumen akan menilai apakah konsumen tersebut akan 

merasa puas atau tidak puas pada produk yang telah dikonsumsinya. 

Kepuasan pelanggan dipahami sebagai emosi pelanggan atau reaksi parasaaan pada 

perbedaan yang dirasakan antara penilaian kinerja dengan harapan (Oliver 1980; Rust, 

Zahorik, dan Keiningham 1996; Yi 1990 dalam Thurau, 2002). Sedangkan ketika 

konsumen merasa tidak puas akan berimplikasi pada semakin menurunnya loyalitas 

pelangggan. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan adalah dengan melakukan 

relationship marketing. Dengan relationship marketing, perusahaan tidak hanya 

menciptakan pelanggan-pelanggan setia yang baru, tetapi lebih menekankan pada 

mempertahankan pelanggan-pelanggan setia yang ada. Mempertahankan pelanggan yang 

telah ada akan jauh lebih murah biayanya daripada harus menciptakan pelanggan yang 

baru sehingga menciptakan dan meningkatkan pelanggan setia akan memberikan laba yang 

lebih besar pada perusahaan.  

Jika manajemen pemasaran produk yang sifatnya bukan jasa masih dimungkinkan 

penggunaan manajemen pemasaran konvensional. Tetapi bagi produk yang bersifat jasa, 

seperti pada Hotel Laweyan, penggunaan manajemen pemasaran konvensional sudah 

kurang tepat lagi, mengingat karakteristik jasa sangat berbeda dengan produk bukan jasa 

atau barang. Selain itu, keterlibatan dan interaksi antara konsumen dan pemberi jasa begitu 

tinggi pada sebagian besar bisnis jasa (Lupiyoadi, 2001:16). Sehingga pendekatan 

pemasaran yang hanya berorientasi transaksi (transactional marketing) dengan sasaran 
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tingginya penjualan dalam jangka pendek menjadi kurang mendukung pada praktik bisnis 

jasa. Dalam pemasaran relasional, penarikan pelanggan baru hanyalah salah satu langkah 

awal dari proses pemasaran (Berry, 1983). 

Menurut Tulsie, konsep relationship marketing ada dua, yaitu pertama adalah 

memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang dimaksud pelanggan di sini 

bukanlah semua konsumen, melainkan konsumen tertentu yang memiliki kepercayaan dan 

komitmen yang kuat terhadap perusahaan. Kedua yaitu penanganan secara efektif dan 

reliabel terhadap masalah pelanggan. Perusahaan harus selalu siap melayani berbagai 

komplain dan menangani masalah-masalah yang datang dari pelanggan, demi menjaga 

hubungan baik yang telah terbina dengan pelanggan. Konsep relationship marketing ini 

semakin berkembang karena tuntutan dan keinginan konsumen, terutama konsumen jasa. 

Menurut Morgan dan Hunt (1994), keberhasilan relationship marketing 

membutuhkan komitmen dan kepercayaan, dan menempatkan model relationship 

commitment dan trust sebagai variabel mediasi. Customer commitment dapat dibangun 

melalui pemberian pelayanan yang baik dan menjunjung tinggi aspek moral dan etika yang 

akan berimplikasi pada kepedulian yang tinggi pada perusahaan yang terekspresi melalui 

kesediaan untuk mengeluarkan usaha ekstra untuk mendapatkan pelayanan yang 

diinginkan. Rotter dalam Reast (2005) mendefinisikan kepercayaan sebagai harapan secara 

umum yang dimiliki oleh seseorang bahwa kata-kata (janji) pihak lain dapat dipercaya. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti 

tertarik untuk menjadikan Hotel Laweyan sebagai obyek penelitian yang bertumpu pada 

tiga variabel, yaitu 1) relationship marketing atau relational marketing, 2) customer 

commitment, dan 3) customer trust, yang diperkirakan dapat meningkatkan loyalitas 
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pelanggan. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh 

Relationship Marketing terhadap Customer Loyalty yang Dimediasi oleh Customer 

Commitment dan Customer Trust (Studi Kasus Hotel Laweyan Surakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Relationship marketing merupakan variabel amatan pertama yang digunakan untuk 

menjelaskan apakah relationship marketing diperkirakan mempengaruhi loyalitas 

pelanggan. Berry (1983) dalam Gaurav, Kunal (2008), menyatakan bahwa relationship 

marketing merupakan suatu proses menarik, memelihara, dan meningkatkan hubungan 

dengan pelanggan, terutama dalam organisasi jasa. 

Customer commitment merupakan variabel amatan kedua yang digunakan untuk 

menjelaskan tingkatan keinginan yang kuat dari pelanggan untuk membina hubungan yang 

baik dengan perusahaan (Lacey, 2007). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Too et al menunjukkan bahwa persepsi 

relationship marketing terhadap hubungan komitmen memiliki pengaruh yang positif. 

Dengan demikian, permasalahan pertama dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah relationship marketing mempengaruhi customer commitment? 

Customer trust merupakan variabel amatan yang ketiga dalam studi ini. Variabel ini 

digunakan untuk mendeskripsikan tingkatan kepercayaan pelanggan terhadap realisasi dari 

janji-janji yang diberikan oleh hotel (Murpy et al., 2007).   Moorman, Deshpandé, dan 

Zaltman (1993) menyatakan trust sebagai ketidakinginan untuk berpindah apa yang sudah 

dipercayai. 
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Selain berpengaruh positif terhadap komitmen, persepsi relationship marketing juga 

memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen (Too, et al,. 2002). Dengan 

demikian, permasalah kedua  yang dirumuskan adalah: 

Apakah relationship marketing mempengaruhi customer trust? 

Selain itu, customer commitment menjadi penting untuk distudi karena diperkirakan 

mampu untuk membentuk proses terciptanya loyalitas pelanggan (Too, et al,. 2002). 

Dengan demikian, permasalah ketiga yang dirumuskan adalah: 

Apakah customer commitment mempengaruhi customer loyalty? 

Dalam studi ini, customer trust dapat dibangun melalui keseluruhan tawaran jasa 

hotel. Permasalahan keempat yang dirumuskan untuk menjelaskan hubungan variabel ini 

dengan loyaitas adalah sebagai berikut: 

 

Apakah customer trust mempengaruhi customer loyalty? 

Selanjutnya, dalam studi ini relationship marketing diperkirakan mempengaruhi 

loyalitas pelanggan dinyatakan dalam kesediaan pelanggan untuk menginap kembali atau 

merekomendasikan kepada orang tentang pengalaman menginap. Dengan demikian, 

permasalahan kelima dirumuskan sebagai berikut: 

Apakah relationship marketing mempengaruhi customer loyalty? 

Dalam konteks hubungan mediasi, customer commitment dan customer trust juga 

diperkirakan memediasi pengaruh relationship marketing pada loyalitas. Menurut Morgan 

dan Hunt (1994), keberhasilan relationship marketing membutuhkan komitmen dan 

kepercayaan, dan menempatkan model relationship commitment dan trust sebagai variabel 
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mediasi. Dengan demikian, permasalahan keenam dapat dirumuskan adalah sebagai 

berikut: 

Apakah customer commitment dan customer trust memediasi relationship 

marketing pada customer loyalty? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Pada studi ini diharapkan dapat digunakan untuk memprediksi proses pembentukan 

customer loyalty sehingga tujuan dari studi ini adalah untuk menjelaskan: 

1. Pengaruh relationship marketing  pada customer commitment. 

2. Pengaruh relationship marketing  pada customer trust. 

3. Pengaruh customer commitment  pada customer loyalty. 

4. Pengaruh customer trust  pada customer loyalty. 

5. Pengaruh relationship marketing  pada customer loyalty. 

6. Pengaruh relationship marketing  pada customer loyalty yang dimediasi 

oleh customer commitment dan customer trust. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian-

penelitian serupa di masa yang akan datang karena studi ini memiliki keterbatasan, 

salah satunya adalah keterbatasan ruang lingkup. 

2. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi pertimbangan bagi perusahaan, 

peneliti, dan kalangan akademis untuk menentukan strategi pengambilan keputusan 

mengenai jasa perhotelan. 

3. Manfaat Akademik 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan teoritis bagi peneliti mengenai 

sikap konsumen terhadap jasa perhotelan. 

 

E. Justifikasi Penelitian 

Dalam studi ini, terdapat beberapa hal yang dipergunakan untuk menjustifikasi 

pentingnya studi ini dilakukan terkait dengan isu penelitian, obyek yang dipilih, prinsip 

pengujian hipotesis, dan penggeneralisasian model. 

Isu penelitian. Studi ini mengambil isu customer loyalty. Isu ini menarik untuk 

distudi sebab diharapkan dapat memberikan pertimbangan secara empiris terhadap upaya-

upaya yang dilakukan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan hotel. 

Obyek penelitian. Studi ini mengambil pelanggan hotel sebagai obyek penelitian. 

Hotel Laweyan Surakarta yang berlokasi di kawasan wisata Kampoeng Batik Laweyan 

merupakan hotel berkelas melati bintang III. Pemilihan ini diharapkan dapat mewakili 

fenomena riil dari industri-industri sejenis dalam meningkatkan consumer loyalty. Selain 

itu, melalui studi ini diharapkan dapat menjelaskan konsep teori yang diproposisikan.  

Prinsip generalisasi model. Studi ini bertumpu pada metode riset yang terbatas 

ruang lingkupnya, sehingga untuk menggeneralisasinya pada setting yang berbeda 

diperlukan kehati-hatian untuk mencermati profil background faktor yang 

melatarbelakangi pengujiannya, khususnya yang berkaitan dengan profil demografis, 
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psikhografis dari konsumen yang distudi. Apabila hal ini diabaikan dimungkinkan 

memunculkan pembiasan hasil-hasil pengujian berdampak pada kekeliruan dalam 

merumuskan kebijakan pemasaran yang disarankan.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

Bagian ini bertujuan untuk menelusuri literatur-literatur yang digunakan sebagai 

landasan konseptual untuk merumuskan hipotesis dan mengembangkan model penelitian. 

A. Pengertian Isu Penelitian 

Loyalitas konsumen (customer loyalty) didefinisi sebagai suatu keterkaitan 

konsumen terhadap suatu produk yang diwujudkan dalam bentuk  keinginan untuk 

membeli ulang dan merekomendasikannya kepada orang lain (Lihat Too et al., 2000).  

Loyalty adalah komitmen kuat dalam membeli kembali atau berlangganan kembali 

suatu produk atau jasa yang dipilih secara konsisten di masa mendatang, selain pengaruh 

stiutasional dan usaha-usaha marketing yang memiliki potensial untuk menimbulkan 

tingkah laku perubahan (Oliver dalam Adi, 2003). 

Loyalitas dalam perkembangannya mempunyai tiga tahap yaitu kognitif, afektif dan 

konatif. Tinjauan ini memperkirakan bahwa konsumen menjadi loyal terlebih dulu pada 

aspek kognitifnya, kemudian pada aspek afektifdan akhirnya pada aspek konatif. Dalam 

hal ini ketiga aspek itu harus selaras, meskipun dalam literature tentang hal ini tidak semua 

harus memiliki hal yang sama (Oskamp, 1999 dalam Adi.,2003). Sedangkan untuk 

melanjutkan ketiga tahapan tersebut diperlukan satu tahapan lagi untuk melengkapi 

runtutan loyalitas pada model kognitif-afektif-konatif, yaitu loyalitas tindakan. 

1. Pendekatan dengan Teori Kognitif (keyakinan) 
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Beberapa peneliti percaya bahwa perilaku secara sendirian tidak 

menunjukkan loyalitas. Seseorang mungkin memilih sesuatu produk atau jasa karena 

harganya murah, begitu harga dinaikkan ia akan berganti produk atau jasa. Dalam 

hal ini pembelian berulang tidak menunjukkan penguatan loyalitas. 

Para ahli aliran kognitif lebih mengembangkan model deterministik yaitu 

suatu model yang menunjukkan hubungan antara variable yang mempengaruhi 

perilaku yang memperkirakan perilaku konsumen. Pemasar harus memiliki alasan 

yang lebih kuat lagi agar konsumen tetap loyal. 

2. Pendekatan dengan Teori Afektif (sikap) 

Sikap merupakan fungsi dari kognisi  pada periode awal pembelian dan 

merupakan fungsi dari sikap sebelumnya ditambah kepuasan di periode berikutnya. 

Loyalitas tahap ini jauh lebih sulit untuk dirubah, tidak seperti pada tahap pertama, 

karena loyalitas sudah masuk kedalam benak konsumen sebagai afek dan bukannya 

sendirian sebagai kognisi yang mudah berubah. Afek memiliki sifat yang tidak 

berubah, karena sudah terpadu dengan kognisi dan evaluasi konsumen secara 

keseluruhan tentang suatu produk atau jasa. 

Munculnya loyalitas afektif ini didorong oleh faktor kepuasan dan 

pengalaman menggunakan produk atau jasa sehingga konsumen menyukai produk 

atau jasa tersebut. Namun demikian masih tetap belum menjamin adanya loyalitas. 

Niat yang diutarakan atau bahkan sekali pembelian ulang, belum dapat menunjukkan 

loyalitas, meskipun dapat dianggap sebagai tanda awal munculnya loyalitas. Jadi 

diperkirakan adanya faktor lain yang menimbulkan loyalitas. 

3. Pendekatan dengan Teori Konatif (niat) 
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Faktor lain yang dimaksud dalam tahap kedua adalah dimensi konatif (niat 

melakukan) yang dipengaruhi oleh afek positif dari produk atau jasa, konasi 

menunjukkan suatu niat atau komitmen untuk melakukan sesuatu kearah suatu 

tujuan tertentu. Jadi loyalitas konatif merupakan suatu kondisi loyal yang mencakup 

konsumen untuk membeli produk itu tinggi, namun hal ini bisa saja berubah kalau 

belum dilakukan tidakan pembelian produk atau jasa. 

4. Pendekatan dengan Loyalitas Tindakan 

Loyalitas dapat menjadi kenyataaan, pertama dari loyalitas kognitif, afektif, 

konatif dan akhirnyasebagai loyalitas tindakan. 

Loyalitas kognitif lebih didasarkan pada karakteristik fungsional, terutama biaya, 

manfaat dan kualitas. Jika ketiga faktor itu jelek, konsumen akan mudah beralih ke produk 

atau jasa lain.  

Pada tahap loyalitas afektif kerentanan konsumen lebih banyak terfokus pada tiga 

faktor , yaitu ketidakpuasan terhadap produk atau jasa yang ada, persuasi dari pemasar 

maupun konsumen merek lain dan upaya mencoba produk atau jasa lain. Sedangkan pada 

loyalitas konatif dan tindakan kerentanan konsumen lebih terfokus pada faktor persuasidan 

upaya untuk mencoba produk atau jasa lain. Dalam loyalitas tindakan konsumen kebal 

terhadapupaya pemasaran balik dari produk atau jasa saingan dimana komunikasi dan 

strategi pemasaran merek lain tidak banyak mendapatkan perhatian. 

Loyalitas konsumen mempunyai dampak yang luar biasa pada perusahaan dan 

menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan, sebagai konsekuensinya 

mempertinggi loyalitas konsumen pada perusahaan jasa akan meningkatkan pendapatan, 

mengurangi biaya menambah konsumen, dan biaya yang rendah dalam memberikan 
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pelayanan, dan memberikan profitabilitas (Lam, Shankar, dan Krishnan, 2004; Rowleys 

dan Dawes, 1999).  

Melalui pengujian loyalitas diharapkan studi ini dapat memberikan pemahaman 

tentang perlunya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan pemasaran yang dilakukan 

terkait dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan loyalitas 

pelanggan. Hal ini dipertimbangkan penting untuk menghindari kekurangcermatan 

pemasar dalam merumuskan strategi pemasaran yang berpotensi menurunkan kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang. Berdasarkan pertimbangan ini, studi ini diharapkan 

dapat memberikan pertimbangan yang bersifat empiris melalui hasil-hasil pengujian yang 

diperoleh sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan 

kebijakan kebijakan pemasar yang disarankan. 

 

B. Pembahasan Teori dan Hipotesis 

Relationship Marketing. Relationship marketing dalam area pemasaran jasa 

menurut Berry (1983) diartikan sebagai menarik, memelihara, dan meningkatkan 

hubungan dengan pelanggan. Relationship marketing juga dapat diartikan sebagai 

pengenalan setiap pelanggan secara lebih dekat dengan menciptakan komunikasi dua arah 

dengan mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan 

perusahaan (Chan, dalam Susila, 2004). 

Berdasarkan pengertian perspektif sempit, relationship marketing digunakan untuk 

menggambarkan keragaman taktik pemasaran yang dapat mempertahankan pelanggan 

setelah penjualan terjadi. Dan dalam perspektif luas, relationship marketing digunakan 

sebagai suatu paradigma dan orientasi pemasaran yang diposoisikan sebagai kebalikan dari 
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transactional marketing. Hal ini berarti bahwa konsep relationship marketing lebih 

berfokus pada relational marketing yang menerkankan pada suatu upaya-upaya untuk 

membangun hubungan jangka panjang sebagai kebalikan dari transactional marketing 

yang lebih menekankan peningkatan penjualan yang  berjangka pendek. 

Secara ringkas beberapa yang membedakan pemasaran transaksional (tradisional) 

dengan pemasaran relasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel II.1 

Perbedaan Pemasaran Transaksional dan Pemasaran Relasional 

Aspek Pemasaran tradisional Pemasaran relasional

Fokus Pada penjualan Mempertahankan konsumen

Orientasi Karakteristik produk Manfaat produk 

Skala waktu Jangka pendek Jangka panjang 

Komitmen ke konsumenTerbatas Tinggi 

Kontak dengan konsumenRendah Tinggi 

Kualitas Kualitas adalah urusan bagian 

operasi 

Kualitas adalah urusan semua 

Depertenen/orang 

Sumber : Adrian Payne (1993) 

Pengelolaan hubungan baik terutama dengan pelanggan pada hakekatnya adalah 

pembentukan suatu hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Ditinjau dari 

perspektif strategis, hubungan jangka panjang dengan konsumen memberikan beberapa 

manfaat bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

1. Biaya untuk mempertahankan pelanggan lebih rendah daripada biaya 

untuk mendapatkan pelanggan beru. Menurut Kolter (1997) biaya untuk 
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mendapatkan pelanggan baru mencapai lima kali lipat daripada biaya 

mempertahankan pelanggan lama. 

2. Pelanggan lama yang  puas dapat menjadi bagian dari tim penjualan 

melalui berita baik yang mereka sebarkan dari mulut ke mulut (word of 

mouth). 

3. Pelanggan tetap jangka panjang baru menjadi mitra kerja yang baik bagi 

perusahaan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitias produk 

atau jasanya. Adanya keterbukaan komunikasi memungkinkan 

perusahaan untuk memahami tentang lebih dalam kebutuhan pelanggan 

yang belum terungkap. 

4. Perusahaan akan menikmatai profotabilitas jangka panjang melalui 

pembelian dan konsumsi produk atau jasa yang repetitif dan konstan 

dalam waktu yang lama. 

Karakteristik utama relationship marketing menurut Kotler (2004), yaitu: 

1. Memfokuskan diri pada partner pelanggan dan bukannya pada produk-

produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

2. Memberikan penekanan terhadap bertahannya dan pertumbuhan 

pelanggan daripada perolehan pelanggan baru. 

3. Mengendalikan kerja sari tim-tim yang terdiri dari berbagai fungsi dalam 

perusahaan daripada kinerja yang dilakukan di tingkat departemen. 

4. Mengandalkan lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. 

Grönroos (1990) dalam Too et al., (2000) mengungkapkan dimensi relationship 

marketing terdiri dari beberapa aspek yaitu : 
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1. Fokus pada pelanggan dalam jangka panjang 

2. Membuat dan menjaga janji pada pelanggan. 

3. Melibatkan personel organisasi dalam aktivatas pemasaran 

4. Mengimplementasikan proses interaksi dengan konsumen pada aktivitas 

pemasaran 

5. Membangun budaya ”melayani konsumen” 

6. Memperoleh dan menggunakan informasi dari pelanggan. 

 

Customer Commitment. Customer commitment merupakan keinginan yang kuat 

yang bersifat terus menerus untuk selalu menjaga hubungan baik dengan perusahaan 

(Fullerton, 2003; Lacey, 2007).  Definisi ini menjelaskan bahwa komitmen yang tinggi 

mengekspresikan upaya konsumen untuk menjaga hubungan baik dengan perusahaan. 

Studi literature mengindikasi dua tipe komitmen yaitu affective commitment dan 

continuance commitment (Fullerton, 2003; Bansar et al., 2004). Affective commitment 

dibangun melalui perasaan kecintaan yang tinggi pada perusahaan yang dapat berupa 

komitmen individu yang kuat, atau kerelaannya sebagai anggota organisasi dan 

mempunyai keterlibatan yang tinggi pada organisasi. Sedangkan continuance 

commitment diartikan sebagai bentuk komitmen yang didasarkan pada pendekatan 

biaya yang digunakan sebagai alasan utama untuk tetap bersama dengan perusahaan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Too et al,. (2000) menunjukkan bahwa 

persepsi relationship marketing terhadap hubungan komitmen memiliki pengaruh yang 

positif. Dengan demikian, hipotesis pertama dapat disimpulkan sebagai berikut: 
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H1 : Relationship marketing memiliki pengaruh langsung dan positif terhadap 

customer commitment. 

 

Customer Trust. Kepercayaan penting bagi perusahaan karena sebuah perusahaan 

tidak dapat membangun hubungan yang sebenarnya tanpa adanya kepercayaan. 

Kepercayaan adalah hal yang sangat penting, khususnya bagi perusahaan-perusahaan 

penyedia jasa karena mereka menjanjikan konsumennya atas pembelian produk yang tidak 

dapat dilihat atau invisible product (Farida Jasdar, 2005: 163). Anderson dan Narus dalam 

Aydin dan Ozer (2005) menekankan bahwa trust terjadi ketika suatu kelompok percaya 

bahwa tindakan kelompok yang lain akan memberikan hasil yang positif baginya. 

Morgan dan Hunt (1994) menyatakan bahwa trust merupakan kunci sukses untuk: 

1. Memelihara hubungan dengan konsumen. 

2. Menahan dari berbagai alternatif pilihan sehingga konsumen tetap 

bertahan pada perusahaan. 

3. Membuat konsumen untuk lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan-

tindakan yang berpotensi memiliki resiko yang tinggi jika berpindah ke 

perusahaan yang lain. 

Berkaitan dengan kepercayaan dalam menjlain sebuah hubungan, Donney dan 

Cannon (1997) menemukakan adanya lima proses yang menyebabkan timbulnya 

kepercayaan, yaitu: 

1. Proses kalkulasi 
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Proses ini menekankan bahwa kepercayaan konsumen muncul karena konsumen 

menganggap bahwa perusahaan telah mengeluarkan sejumlah pengorbanan demi 

terpeliharanya hubungan dengannya. 

2. Proses prediksi 

Kepercayaan konsumen muncul karena adanya harapan konsumen agar perilaku 

perusahaan di masa sekarang tidak berubah pada masa yang akan datang. 

3. Proses kapabilitas 

Kepercayaan konsumen muncul karena kemempuan perusahaan untuk 

menyelasaikan kewajibannya. 

4. Proses motif 

Kepuasan pembeli muncul karena jonsumen melihat motif perusahaan dalam 

menjalin hubungan dengan para pelanggannya. 

5. Proses transfer 

Kepercayaan konsumen muncul akibat kepercayaan konsumen terhadap perilaku 

sebelumnya yang dilakukan oleh perusahaan. 

 

 

Selain itu, Morgan dan Hunt (1994) menjelaskan manfaat kepercayaan sebagai 

berikut: 

1. Kepercayaan dapat mendorong pemasar untuk berusaha menjaga 

hubungan yang terjalin dengan bekerja sama dengan rekan perdagangan. 
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2. Kepercayaan menolak pilihan jangka pendek dan lebih memilih 

keuntungan jangka panjang yang diharapkan dengan mempertahankan 

rekan yang ada. 

3. Kepercayaan dapat mendorong untuk memandang sikap yang 

mendatangkan resiko besar dengan bijaksana karena percaya bahwa 

rekannya tidak akan mengambil kesempatan yang dapat merugikan 

pemasar. 

Selain berpengaruh positif terhadap komitmen, persepsi relationship marketing juga 

memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen (Too, et al,. 2002). Dengan 

demikian, hipotesis kedua yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H2 : Relationship marketing memiliki pengaruh langsung dan positif terhadap 

customer trust. 

Customer commitment diperkirakan mempengaruhi loyalitas pelanggan hotel. Hal ini 

mengacu pada beberapa studi, Pritchard, Havits, dan Howard (1999) dalam Thurau (2002) 

menemukan bahwa komitmen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan untuk hotel dan jasa penerbangan. Selain itu, pendapat ini juga mengacu pada 

studi yang dilakukan oleh Too et al,. (2000), Ndubisi (2006), dan Liang & Wang (2007), 

yang menjelaskan bahwa semakin tinggi customer commitment semakin tinggi customer 

loyalty. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang dirumuskan adalah: 

H3 : Customer commitment memiliki pengaruh langsung dan positif terhadap 

customer loyalty. 

Customer trust diperkirakan mempengaruhi loyalitas pelanggan hotel. Berdasarkan 

studi yang dilakukan oleh Too et al., (2002) dan Ndubisi (2007) yang mengindikasikan 
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bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin tinggi tingkat loyalitas pelanggan. 

Dengan demikian, hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut: 

H4 : Customer trust memiliki pengaruh langsung dan positif terhadap customer 

loyalty. 

Mempertahankan customer loyalty adalah faktor yang diduga penting untuk 

menjelaskan konsep Customer Relationship Marketing (CRM). Dalam studi ini, 

relationship marketing digunakan untuk menjelaskan intensitas perusahaan dalam 

membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggannya sehingga kaitannya dengan 

loyalitas. Relationship marketing diproposisikan berpengaruh positif pada variabel 

tersebut. Kajian litelatur mengindikasikan hubungan positif antara relationship marketing 

dengan customer loyalty (Too et al,. 2000; Thurau et al,. 2002; Wang et al,. 2006; Liang & 

Wang, 2007). Dalam studi ini, fenomena yang dijelaskan adalah semakin tinggi 

relationship marketing semakin tinggi loyalitas pelanggan. Dengan demikian, hipotesis 

kelima dirumuskan sebagai berikut: 

H5 : Relationship marketing memiliki pengaruh langsung dan positif terhadap 

customer loyalty. 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa customer commitment dan customer trust 

dapat dilihat sebagai mediasi dalam proses terciptanya customer loyalty (Too et al., 2000). 

Penelitian yang dilakukan oleh Morgan & Hunt (1994) juga mengindikasikan bahwa 

customer commitment dan customer trust merupakan mediasi dari model relationship 

marketing. Dengan demikian hipotesis yang berikutnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H6 : Customer commitment dan customer trust memediasi relationship marketing 

pada customer loyalty. 
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C. Model Penelitian 

Model penelitian yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 

Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh relationship marketing terhadap 

customer loyalty,  serta customer commitment dan customer trust secara langsung maupun 

tidak langsung di Hotel Laweyan Surakarta. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

customer loyalty sedangkan variabel independennya adalah relationship marketing, 

dengan menggunakan variabel mediasi customer commitment dan customer trust.  

 

 

 

 

 

 

 

Relationship Marketing Customer Loyalty

Customer Commitment

Customer Trust
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian bertujuan untuk memberikan landasan yang valid dan reliabel untuk 

menghasilkan data yang dapat diyakini kebenarannya sehingga informasi yang diberikanpun 

juga dapat dipercaya. 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Studi ini bersifat cross sectional yang pengujiannya bertumpu pada data yang terjadi 

pada satu titik waktu (one point in time) sehingga model yang dikonstruksikan tidak 

didesain untuk menangkap perubahan yang terjadi karena pergeseran waktu. Oleh karena 

itu, untuk menggeneralisasi studi ini pada waktu yang berbeda diperlukan kehati-hatian 

untuk mencermati faktor-faktor eksternal yang dapat berubah. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan survey yang 

dipandu dengan kuesioner. Hal ini berpotensi menghasilkan bias persepsian dalam 

pengisian kuesioner dikarenakan adanya faktor kekurangtepatan dalam pemilihan 

responden dan pengisiannya. 

 

B. Metodologi Pengambilan Sampel dan Teknik Pengumpulan Data 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek (satuan-satuan atau individu-

individu) yang karakteristiknya hendak diduga. Dalam studi ini target populasinya adalah 

pelanggan Hotel Laweyan di Surakarta. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya henda diselidiki dan 

dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Sampel dalam studi ini adalah pelanggan 

yang sedang menginap di hotel tersebut dengan menggunakan kriteria sedang menginap di 

Hotel Laweyan dan pernah menginap satu kali di Hotel Laweyan.  

Sampel yang diambil sebanyak 200 orang dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu sampel non-probabilitas dengan kriteria yang ditentukan. Selanjutnya 

jumlah ini diperkirakan memenuhi aspek kriteria minimal kelayakan dalam penganalisaan 

data sesuai dengan rule of thumb yaitu sampel lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 

sudah mencukupi untuk penelitian (Sekaran, 2000).  

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survey pada responden dengan cara 

melakukan wawancara secara langsung yang dipandu dengan kuesioner yang telah 

didesain. 

 

C. Sumber Data 
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1. Data primer  

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau sumber 

pertama, baik melalui kuesioner maupun wawancara. Dalam hal ini adalah jawaban 

dari konsumen terhadap beberapa pertanyaan mengenai relationship marketing, 

customer commitment, customer trust, dan customer loyalty. 

 

2. Data sekunder  

Merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka, media cetak (buku, jurnal, 

media massa), internet, maupun dari sumber lain. 

 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional adalah definisi yang dengan jelas mengartikan suatu variabel 

dengan menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk mengukur 

variabel tersebut. Berikut ini adalah definisi operasional dari variabel-variabel dalam 

penelitian ini. 

1. Variabel Independen  

Relationship Marketing 

Relationship marketing dikonseptualisasi sebagai aktivitas pemasar yang 

bertujuan menciptakan, membangun, dan memelihara kesuksesan dalam situasi 

perubahan dari transactional marketing menjadi relational marketing (Lihat Too el 

al., 2000). Dalam studi ini, variabel ini dioperasionalisasi sebagai tingkatan aktivitas 

pemasar terkait dengan aspek sebagai berikut: 
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1) penyediaan jasa layanan tamu, 

2) penyediaan waktu untuk melayani pelanggan, 

3) menepati janji selalu melayani tamu dengan baik, 

4) keterlibatan yang tinggi dengan pelanggan,  

5) kesediaan untuk melakukan kontak dengan pelanggan,  

6) kesediaan untuk mendengar keluhan pelanggan,  

7) kesediaan untuk membantu kesulitan pelanggan yang berhubungan 

dengan fasilitas hotel,  

8) kesediaan hotel untuk menemukan produk atau layanan yang 

dibutuhkan para pelanggan,  

9) kesediaan mengevaluasi pelayanan yang diberikan, 

10) kesediaan mendengarkan tanggapan dari pelanggan.  

Indikan-indikan ini diukur dengan menggunakan 5 poin skala Likert (1= sangat 

tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju). 

2. Variabel Mediasi 

a. Customer Commitment 

Variabel ini dikonseptualisasi sebagai keinginan yang kuat (terus menerus) 

untuk menjaga hubungan baik dengan perusahaan (Lihat Fullerton, 2003; Clark & 

maher, 2007; lacey 2007). Variabel ini diukur dengan menggunakan indikan-

indikan yang menjelaskan aspek : 

1) kepedulian terhadap perusahaan, 

2) kesediaan untuk terus menjalankan hubungan dengan pihak 

hotel, 
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3) perasaaan kehilangan jika Hotel Laweyan tidak beroperasi lagi. 

Indikan-indikan diukur dengan menggunakan 5 poin skala Likert (1= sangat 

tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju). 

 

 

b. Customer Trust 

Variabel ini didefinisikan sebagai tingkatan kepercayaan terhadap janji 

mitra dalam memenuhi kewajiban yang harus dilakukan dalam sebuah hubungan 

(Lihat Ndubisi, 2007). Customer trust dioperasionalisasi sebagai tingkatan 

kepercayaan pelanggan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:  

1) keamanan,  

2) pelayanan yang berkualitas,  

3) memberikan janji yang dapat dipercaya, 

4) karyawan yang menunjukkan rasa hormat pada pelanggannya. 

Masing-masing item diukur denga menggunakan 5 poin skala Likert (1= 

sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju). 

3. Variabel Dependen 

Customer Loyalty 

Variabel ini didefinisisi sebagai keterkaitan konsumen terhadap suatu produk 

yang terwujud pada satu keinginan untuk membeli ulang dan keinginan untuk 

merekomendasikan kepada orang lain (Lihat Too et al., 2000). Customer loyalty 

dioperasionalisasi sebagai tingkatan keterkaitan konsumen dalam hal : 
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1) Pilihan pertama jika membutuhkan hotel di Surakarta, 

2) Kesediaan untuk merekomendasikan pada orang lain, 

3) Kebersediaan membayar dengan harga yang lebih tinggi untuk 

mendapatkan pelayanan yang lebih baik, 

4) Kepedulian terhadap perkembangan Hotel Laweyan. 

Masing-masing indikan diukur dengan menggunakan 5 point skala Likert (1= 

sangat tidak setuju sampai dengan 5= sangat setuju). 

 

E. Pengujian Statistik 

Pengujian statistik diawali dengan pengujian validitas dan reliabilitas data penelitian. 

Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa data yang diperoleh telah memenuhi 

kriteria kelayaan untuk diuji. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk menilai seberapa baik suatu instrument ataupun 

proses pengukuran terhadap konsep yang diharapkan untuk mengetahui apakah yang 

kita tanyakan dalam kuesioner sudah sesuai dengan konsepnya (Ghozali, 2004:45). 

Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu skala 

pengukuran disebut valid jika melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Bila skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat 

bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan 

(Kuncoro, 2003). 
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Dalam penelitian ini teknik analisis yang dipakai adalah dengan menggunakan 

analisis faktor atau Confimatory Factor Analysis (CFA), dengan bantuan software SPSS 

for windows versi 11.5, di mana setiap pertanyaan harus mempunyai factor loading 

>0,50 (Hair et al., 1998). Analisis faktor merupakan cara yang digunakan untuk 

mengidentifikasi variabel dasar atau faktor yang menerangkan pola hubungan dalam 

suatu himpunan variabel observasi. 

2. Uji Reliabilitas 

Pengujian ini dianggap relevan untuk mengukur sejauh mana kehandalan atau 

konsistensi internal dari suatu instrumen penelitian. Untuk menguji reliabilitas 

digunakan Cronbach Alpha dengan bantuan software SPSS for Windows versi 11.5. 

Reabilitas dari suatu alat pengukuran mencerminkan apakah suatu pengukuran terbebas 

dari masalah (error), sehingga memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada 

kondisi yang berbeda pada masing-masing item dalam instrumen (Sekaran, 2006). 

Penelitian yang baik apabila nilai cronbach alpha sebagai berikut: 

a. Cronbach Alpha 0,8 – 1,0  :  

reabilitas baik 

b. Cronbach Alpha 0,6 – 0,79 :  

reabilitas diterima 

c. Cronbach Alpha < 0,6 

 :  

reabilitas buruk 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Autokorelasi 
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Autokorelasi sering disebut dengan korelasi serial dan sering ditemukan pada 

data serial waktu (time series). Pada data crossection (silang waktu), masalah 

autokolerasi relatif jarang terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda 

berasal dari individu kelompok yang berbeda. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik Durbin-Watson. 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0 : tidak ada autokolerasi (r = 0) 

HA : ada autokolerasi (r ≠ 0) 

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokolerasi dalam uji Durbin-

Watson dalam Imam Ghozali (2005), yaitu: 

Hipotesis nol Keputusan Jika

Tidak ada autokolerasi positif Tolak  0 < d < dl 

Tidak ada autokolerasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada kolerasi negatif Tolak  4 - dl < d < 4 

Tidak ada kolerasi negatif No decision 4 - du ≤ d ≤ 4 - dl

Tidak ada aotokolerasi, positif atau 

negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 - du 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas 

adalah dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres 
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nilai absolut residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2005), dengan 

persamaan regresi: 

|Ut| = α + βX + Vt 

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen nilai absolut (AbsUt) dan dari probabilitas signifikansinya di bawah 5% 

maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis 

grafik dan uji statistik. 

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji statistik non-parametik 

Kolmogorov-Smirnow (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: 

H0 : Data residual berdistribusi normal. 

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal. 

Jika nilai probabilitas signifikansinya di bawah 5% maka ada indikasi bahwa 

data residualtidak berdistribusi normal. 

d. Uji Multikolonieritas 

Pengujian adanya multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah 

antara variabel bebas tidak saling berkorelasi atau ada hubungan linier antara 

variabel-variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

di antara variabel independen. 
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Pengujian adanya multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah 

antara variabel bebas tidak saling berkorelasi atau ada hubungan linier antara 

variabel – variabel bebas. Dalam model regresi menyatakan bahwa nilai toleransi 

atau VIF dapat digunakan untuk menetukan ada atau tidaknya hubungan 

multikolinieritas. 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah jika nilai VIF tidak lebih dari 10 

dan nilai tolerance tidak kurang dari 1, maka model dapat dikatakan terbebas dari 

multikolinieritas. VIF = 1/tolerance, jika VIF = 10, maka tolerance 
10
1

= 0.1. 

semakin tinggi VIF maka semakin rendah tolerance. 

4. Uji Hipotesis 

Untuk menguji dan membuktikan secara statistik pengaruh Relationship 

Marketing terhadap Customer Loyalty yang dimediasi oleh Customer Commitment dan 

Customer Trust digunakan analisis jalur (path analysis). Path analysis merupakan 

perluasan dari analisis regresi linier berganda, atau penggunaan analisis regresi untuk 

menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan teori (Ghozali, 2005). 

Dalam path analysis terdapat empat model regresi: 

1) Regresi Linear Sederhana 

a. Z1 = a + β1 X + ε 

b. Z2 = a + β1 X + ε 

2) Regresi Linear Sederhana 

Y = a + β1 X + ε 
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3) Regresi berganda 

Y = a + β1 X+ β2 Z1 + β3 Z2 + ε  

Dimana: 

a    = Konstanta regresi 

X = Variabel Relationship Marketing 

Z1 = Variabel Customer Commitment 

Z2 = Variabel Customer Trust 

Y = Variabel Customer Loyalty 

β1  = Koefisien regresi Relationship Marketing 

β2  = Koefisien regresi Customer Commitment 

β3  = Koefisien regresi Customer Trust 

         ε   = Error 

Interpretasi hasil dalam analisis path adalah sebagai berikut: (1) akan terjadi 

mediasi penuh jika pada model regresi berganda variabel independen tidak signifikan 

pada variabel dependen, (2) akan terjadi mediasi parsial jika pada model regresi 

berganda variabel independen tetap signifikan, (3) tidak ada faktor mediasi jika salah 

satu model regresi tidak signifikan (Baron & Kenny, 1986). 

 

 

 

 

 

BAB IV 
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ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

    Bab ini bertujuan untuk mengungkap analisis data penelitian dan pembahasannya. 

Langkah awal yang dilakukan adalah menjelaskan hasil statistik deskriptif untuk 

memahami profil responden yang distudi. Selanjutnya pengujian instrumen penelitian 

yang meliputi uji validitas dan reliabilitas yang bertujuan untuk mengetahui ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya, serta mengukur sejauh 

mana kehandalan atau konsistensi internal dari suatu instrumen penelitian. Hal ini 

dilakukan untuk menjamin kebenaran serta kualitas data penelitian yang diperoleh. Lebih 

lanjut, bab ini juga menginterpretasi hasil-hasil pengujian statistik yang diperoleh.  

Dengan demikian, penjelasan pada bab ini akan difokuskan pada 4 sub bahasan, 

yaitu: gambaran umum obyek penelitian, analisis statistik deskriptif, analisis instrumen 

penelitian, analisis data penelitian, dan analisis hipotesis serta pembahasannya. 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Hotel Laweyan didirikan pada awal tahun 2006  oleh H. Muchlis berserta istrinya 

Ny. Wiwik, sebagai pengembangan salah satu unit bisnis keluarga yang dikelola oleh 

mereka. Hotel ini  terletak di tengah kawasan pariwisata Kampoeng Batik Laweyan, 

tepatnya di Jl. Dr. Rajiman No. 568A Surakarta. Pada saat pertama kali berdiri manajemen 

dikembangkan dengan sistem manajemen bisnis keluarga yang masih sederhana. 

Pertengahan tahun 2006, masuklah generasi kedua pasangan tersebut, yaitu anak-

anak mereka untuk menangani manajemen hotel, yaitu Anita Wijayanti, SE., MM., Akt 

sebagai General Manajer serta Devita Widyasari SE.,MM sebagai Purcahasing Manager. 
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Masuknya kedua anak mereka dalam jajaran tim manajemen Laweyan Hotel menambah 

kekuatan manajemen untuk menjalankan bisnis keluarga secara profesional. 

Visi Hotel Laweyan adalah menjadi Hotel Kelas Melati dengan pelayanan 

sempurna. Sedangkan misinya yaitu kesempurnaan pelayanan melalui kepuasan customer 

secara personal. 

Hotel Laweyan merupakan bisnis jasa perhotelan perseorangan atau bisnis keluarga 

yang memberikan nuansa jawa modern sehingga menghadirkan suasana aman, nyaman, 

dan tenteran untuk menghabiskan liburan bersama keluarga, sahabat, maupun rekan bisnis. 

Hotel yang memiliki slogan “keramahan kami sejak awal kedatangan Anda”, 

memiliki keunikan, yaitu Hotel Laweyan akan membawa pengunjung pada nuansa 

nostalgia khas kota Solo. Dilengkapi restaurant, meeting room, dan batik shop membuat 

para pengunjung benar-benar menikmati arti liburan. 

Hotel Laweyan memiliki total 20 kamar, dengan 18 kamar kelas standart (Rp 

145.000,00) dan dua kelas ekonomi (Rp 85.000,00). Fasilitas yang diberikan untuk kelas 

standart adalah kamar ber-AC, televisi, kingbed, kamar mandi dalam, dan breakfast. 

Sedangan fasilitas yang diberikan untuk kelas ekonomis adalah hampir sama dengan kelas 

standart, yang berbeda adalah penggunaan kipas angin dan ukuran kamar lebih kecil. 

Pengunjung yang menginap di Hotel Laweyan kebanyakan adalah para pengunjung 

yang memanfaatkan waktu liburan, bisnis atau pekerjaan, serta dalam rangka kepentingan 

keluarga, seperti tempat beristirahat bagi keluarga yang memiliki hajatan pernikahan 

karena letak Hotel Laweyan dekat dengan Graha Nikmat Rasa. Oleh karenanya, saat 

musim libur panjang sekolah, Hotel Laweyan selalu penuh dengan pengunjung. 
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Persyaratan chek-in di Hotel Laweyan relatif mudah, yakni: (1) deposit atau DP 

minimal satu hari, dan (2) meninggalkan kartu identitas (SIM/KTP/Paspor) yang masih 

berlaku. Waktu untuk check-out adalah pukul 12.00 WIB dan waktu check-in adalah 

setelah pukul 14.00 WIB. 

Hotel Laweyan juga menerima pesanan loundry bagi para pengunjungnya. Untuk 

hal ini, Hotel Laweyan bekerja sama dengan loundry Gita Benara, yang berlokasi di Jl. 

Parangliris, Surakarta. Untuk jasa transportasi, Hotel Laweyan bekerja sama dengan Solo 

Centra Taxi. 

  

B. Analisis Deskriptif Responden 

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dan tanggapan 

responden terhadap item-item pertanyaan dalam kuesioner. Karena tidak semua elemen 

populasi mempunyai kesempatan untuk dipilih menjadi sampel, maka sampel diambil 

dengan menggunakan metode non probability sampling. 

1. Karakteristik Responden 

Pada penelitian ini, periode waktu pengumpulan data primer membutuhkan 

waktu kurang lebih satu setengah bulan. Data tersebut diperoleh dengan melakukan 

survei pada para responden, yaitu para pelanggan yang sedang menginap di Hotel 

Laweyan Surakarta.  

Survei dilakukan pada bulan Juni-Juli 2009 karena pada bulan tersebut Hotel 

Laweyan menerima lebih banyak pengunjung. Karena selain musim libur panjang 

sekolah, juga mendekati hari Pesta Rakyat Indonesia lima tahun sekali, yaitu Pemilu. 

Dalam penelitian ini, kuesioner yang bisa digunakan adalah 200 set kuesioner. Teknik 
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pengmpulan data dilakukan melalui survei yang dipandu dengan kuesioner yang telah 

didesain. 

Kendala yang muncul pada saat penelitian adalah waktu pengambilan sampel 

yang terbatas. Hal ini disebabkan karena hanya pada saat-saat tertentu Hotel Laweyan 

menerima lebih banyak pengunjung serta terbatasnya waktu pengunjung untuk bisa 

melakukan pengisian kuasioner. 

Gambaran umum responden yang terdiri dari para tamu hotel Pondok Indah 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel IV.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

NO. Jenis Kelamin JUMLAH PROSENTASE

Pria 109 54.5%

Wanita 91 45,5%

JUMLAH 200 100%

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa tamu yang menginap di hotel 

didominasi oleh pria, meskipun mereka bersama dengan keluarga ataupun untuk 

keperluan bisnis.  

Tabel IV.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Menginap 

Jumlah pernah menginap JumlahProsentase 

1 kali 17 8,5%

2 kali 43 21,5%

3 kali 52 26%
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4 kali 44 22%

> 5 kali 44 22%

JUMLAH 200 100%

Sumber: Data primer diolah 

Dari Tabil IV.2 menunjukkkan bahwa rata-rata pelanggan yang mengisi 

kuesioner pernah menginap di Hotel Laweyan sebanyak 3-4 kali. Sedangkan hampir 

separuh pengisi kuesioner pernah menginap lebih dari 5 kali. 

Tabel IV.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir     

Pendididkan Terakhir JumlahProsentase 

SD - - 

SMP - - 

SLTA 31 15,5%

Akademi (D1, D2, D3) 100 50%

Sarjana (S1, S2, S3, Spesialis) 69 34,5%

JUMLAH 200 100%

Sumber: Data primer diolah 

Dari tabel diatas menunjukan bahwa tamu yang menginap di Hotel Laweyan 

berpendidikan minimal SLTA, dan yang tertinggi adalah akademi. 

 

Tabel IV.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Prosentase

21-30 62 31% 
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31-40 83 41,5%

41-50 49 24,5%

> 51 tahun 6 3% 

JUMLAH 200 100% 

Sumber: Data primer diolah 

Tabel IV.4 menunjukan bahwa penyebaran usia responden hampir merata, 

karyawan yang berusia muda (20-30 tahun) sebanyak 31%. Tamu dengan usia  antara 

31-40 tahun sebanyak 41,5% yang merupakan tamu terbanyak.  Tamu usia 41-50 

tahun sebesar 24,5%, sedangkan yang  berusia diatas 50 tahun sebanyak 3%. 

Tabel IV.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Jumlah Prosentase

PNS 84 42% 

Pegawai Swasta 59 29,5%

Wiraswasta 31 15,5%

Lain-lain 26 13% 

JUMLAH 200 100% 

Sumber : Data primer diolah 

Tabel IV.5 menunjukan bahwa penyebaran jenis pekerjaan responden 

didominasi karyawan, baik PNS (42%) maupun Pagawai swasta (29,5%). Data ini 

menunjukan bahwa karyawan memanfaatkan libur panjang ataupun untuk keperluan 

bisnis. 
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Dari table IV.6 menunjukan pendapatan terendah tamu hotel diatas Rp. 

1.000.000.- s/d Rp. 2.500.000.- sebanyak 24,5% dan diatas  Rp. 5.500.000.- sebesar 

5,5%. Dilihat dari pendapatan, tamu hotel Laweyan adalah segmen menengah. 

Tabel IV.6 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan    

Pendapatan Perbulan Jumlah Prosentase

≤ Rp. 1.000.000 - - 

Rp.1.000.001 s/d Rp. 2.500.000 49 24,5%

Rp. 2.500.001 s/d Rp. 4.000.000 63 31,5%

Rp. 4.000.001 s/d Rp. 5.500.000 77 38,5%

≥ Rp. 5.500.000 11  5,5%

JUMLAH 200 100%

Sumber: Data primer diolah 

Pada tabel IV.7  menunjukan diluar Jawa Tengah daerah asal responden 

merata. Selain dimanfaatkan untuk tempat beristirahat dalam rangka liburan panjang 

sekolah, pengunjung Hotel Laweyan juga banyak yang menginap di sana karena 

alasan bisnis atau pekerjaan, juga karena kepentingan keluarga, seperti acara 

pernikahan.  

Tabel IV.7 
Karakteristik Asal Responden 

No. Kota Asal Jumlah Prosentase

Jawa Tengah 29 14,5%

Jawa Timur 37 18,5%

Jawa Barat 54 27%
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DKI Jakarta 48 24%

Luar Jawa 32 16%

Jumlah 200 100 %

Sumber : Data Primer yang telah diolah 

2. Tanggapan Responden Terhadap Kuesioner 

Tanggapan responden terhadap kuesioner yang diberikan peneliti nampak pada 

jawaban responden. Karena kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

kualitatif maka data, informasi dan keterangan yang diberikan responden harus 

dikuantitatifkan dengan menggunakan format alternatif jawaban dengan likert 5 poin. 

Pernyataan-pernyataan responden mengenai variabel penelitian dapat dilihat pada 

jawaban responden terhadap kuesioner yang diberikan peneliti. 

a. Deskripsi tanggapan responden Relationship Marketing 

Deskripsi tanggapan responden sebanyak 200 responden terhadap item 

pertanyaan relationship marketing sebayak sepuluh item. Dari data kuesioner 

yang terdapat pada tabel IV.7 dapat dilihat deskripsi tanggapan responden pada 

setiap item pertanyaan adalah sebagai berikut: 

1) Berdasarkan data dari tabel IV.8 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 106 orang atau 53% menjawab 

setuju atas item responden akan penyediaan jasa layanan tamu 

yang diberikan oleh Hotel Laweyan sudah sangat baik. Hal ini 

berarti bahwa jasa pelayanan yang diberikan pihak hotel sudah 

sangat baik.  
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2) Berdasarkan data dari tabel IV.8 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 111 orang atau 55,5% menjawab 

setuju atas item responden akan penyediaan waktu untuk 

melayani tamu yang diberikan oleh Hotel Laweyan sudah sangat 

baik. Hal ini berarti bahwa penyediaan waktu yang diberikan 

pihak hotel sudah sangat baik.  

 

Tabel  IV.8 

Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Relationship Marketing 

Jumlah jawaban responden 
Pertanyaan 

STS TS S SS
Jumlah

Penyediaan jasa layanan tamu pada Hotel Laweyan 
sudah sangat baik 

  106  200 

Persentase (%) 5% 11% 53% 31% 100% 

Penyediaan waktu untuk melayani tamu pa
Laweyan sudah sangat baik 

  111  200 

Persentase (%) 5,5% 8,5% 55,5% 30,5% 100% 

Hotel Laweyan selalu menepati janji untuk selalu 
melayani tamu dengan baik 

    200 

Persentase (%) 5,5% 15% 48,5% 31% 100% 

Kinerja Hotel Laweyan mempunyai keterlibatan 
tinggi dengan pelanggan 

    200 

Persentase (%) 6% 18% 46% 30% 100% 

Hotel Laweyan selalu bersedia melakukan kontak 
dengan pelanggan 

    200 

Persentase (%) 5,5% 16% 49% 29,5% 100% 

Hotel Laweyan selalu mendengar keluhan pelanggan  106  200 
Persentase (%) 5,5% 10,5% 53% 31% 100% 

Hotel Laweyan selalu membantu kesulitan 
pelanggan yang berhubungan dengan fasilitas 
hotel 

  105  200 

Persentase (%) 5% 11% 52,5% 31,5% 100% 

Hotel Laweyan selalu berusaha menemukan produk 
atau layanan yang dibutuhkan pelanggannya.

 120  200 
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Persentase (%) 4,5% 9,5% 60% 26% 100% 

Hotel Laweyan selalu mengevaluasi pelayanan yang 
diberikan kepada pelanggan 

  113  200 

Persentase (%) 5% 12% 56,5% 26,5% 100% 

Hotel Laweyan selalu mendengarkan tanggapan dari 
para pelanggan 

 117  200 

Persentase (%) 2,5% 7,5% 58,5% 31,5% 100% 

Sumber: Data primer yang diolah 

3) Berdasarkan data dari tabel IV.8 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 97 orang atau 48,5% menjawab 

setuju atas item responden bahwa Hotel Laweyan akan menepati 

janji untuk selalu melayani tamu dengan baik. Hal ini berarti 

Hotel Laweyan akan menepati janji untuk selalu melayani tamu 

dengan baik.  

4) Berdasarkan data dari tabel IV.8 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 92 orang atau 46% menjawab 

setuju atas item responden bahwa kinerja Hotel Laweyan 

mempunyai keterlibatan tinggi dengan pelanggan. Hal ini berarti 

kinerja Hotel Laweyan Laweyan mempunyai keterlibatan tinggi 

dengan pelanggan. Misalnya, jika pelanggan memerlukan 

informasi tentang obyek-obyek wisata yang ada di Surakarta 

atau jasa transportasi, seperti taxi. 

5) Berdasarkan data dari tabel IV.8 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 98 orang atau 49% menjawab 

setuju atas item responden bahwa Hotel Laweyan selalu bersedia 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lix 

melakukan kontak dengan pelanggan. Hal ini berarti Hotel 

Laweyan selalu bersedia melakukan kontak dengan pelanggan. 

6) Berdasarkan data dari tabel IV.8 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 106 orang atau 53% menjawab 

setuju atas item responden bahwa Hotel Laweyan selalu 

mendengar keluhan pelanggan. Hal ini berarti Hotel Laweyan 

selalu mendengar keluhan para pelanggannya. 

7) Berdasarkan data dari tabel IV.8 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 105 orang atau 52,5% menjawab 

setuju atas item responden bahwa Hotel Laweyan selalu 

membantu kesulitan pelanggannya yang berhubungan dengan 

fasilitas hotel. Hal ini berarti Hotel Laweyan selalu membantu 

kesulitan pelanggannya yang berhubungan dengan fasilitas 

hotel. 

8) Berdasarkan data dari tabel IV.8 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 120 orang atau 60% menjawab 

setuju atas item responden bahwa Hotel Laweyan selalu 

berusaha menemukan produk atau layanan yang dibutuhkan 

pelanggannya. Hal ini berarti Hotel Laweyan selalu berusaha 

menemukan produk atau layanan yang dibutuhkan 

pelanggannya. Misalnya, jika pelanggan ingin memanfaatkan 

hotel untuk prosesi “siraman”, maka Hotel Laweyan bersedia 

dijadikan tempat untuk prosesi tersebut. 
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9) Berdasarkan data dari tabel IV.8 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 113 orang atau 56,5% menjawab 

setuju atas item responden bahwa Hotel Laweyan selalu 

mengevaluasi pelayanan yang diberikan pada para 

pelanggannya. Hal ini berarti Hotel Laweyan selalu 

mengevaluasi pelayanan yang diberikan pada para 

pelanggannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepuasan 

pelanggan menginap di Hotel Laweyan. 

10) Berdasarkan data dari tabel IV.8 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 117 orang atau 58,5% menjawab 

setuju atas item responden bahwa Hotel Laweyan selalu 

mendengarkan tanggapan dari para pelanggannya. Hal ini berarti 

Hotel Laweyan selalu mendengarkan tanggapan dari para 

pelanggannya. 

b. Deskripsi tanggapan responden Customer Commitment 

Tabel  IV.9 

Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Customer Commitment 

Jumlah jawaban responden 
Pernyataan 

STS TS N S SS
Jumlah

Saya sangat peduli dengan Hotel Laweyan 

sehingga jika saya merasa pihak hotel 

melakukan kesalahan atau ada 

kekurangan saya akan memberitahu

0 4 98 75 23 200 

Persentase (%) 0 2% 49% 37,5% 11,5% 100% 

Saya berkeinginan untuk terus menjalankan 0 10 88 88 14 200 
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hubungan dengan Hotel Laweyan 

Persentase (%) 0 5% 44% 44% 7% 100% 

Saya akan merasa kehilangan Hotel 

Laweyan, jika Hotel Laweyan tidak 

beroperasi lagi 

0 16 49 101 34 200 

Persentase (%) 0 8% 24,5% 50,5% 17% 100% 

Sumber: Data primer yang diolah 

1) Berdasarkan data dari tabel IV.9 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 98 orang atau 49% menjawab 

netral atas item responden akan memberitahukan kepada pihak 

hotel jika pihak hotel melakukan kesalahan atau ada 

kekurangan. Hal ini berarti bahwa pelanggan cukup peduli 

dengan Hotel Laweyan. 

2) Berdasarkan data dari tabel IV.9 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 88 orang atau 44% menjawab 

netral dan setuju atas item responden bahwa pelanggan 

berkeinginan untuk terus menjalankan hubungan dengan Hotel 

Laweyan. Hal ini berarti bahwa sebagian pelanggan cukup 

memiliki keinginan untuk terus menjalankan hubungan dengan 

Hotel Laweyan dan sebagian lagi keinginan untuk terus 

menjalankan hubungan dengan Hotel Laweyan. 

3) Berdasarkan data dari tabel IV.9 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 101 orang atau 50,5% menjawab 

setuju atas item responden akan rasa kehilangan jika Hotel 
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Laweyan tidak beroperasi. Hal ini berarti bahwa rasa memiliki 

pelanggan atas Hotel Laweyan adalah tinggi. 

c. Deskripsi tanggapan responden Customer Trust 

1) Berdasarkan data dari tabel IV.10 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 123 orang atau 61,5% menjawab 

setuju atas item responden akan pemberian keamanan pihak 

hotel bagi para pelanggannya. Hal ini berarti Hotel Laweyan 

sangat memperhatikan keamanan para pelanggannya. 

2) Berdasarkan data dari tabel IV.10 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 115 orang atau 57,5% menjawab 

setuju atas item responden akan pemberian pelayanan yang 

berkualitas kepada para pelanggannya. Hal ini berarti Hotel 

Laweyan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi para 

pelanggannya. 

Tabel  IV.10 

Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Customer Trust 

Jumlah jawaban responden 
Pernyataan Jumlah 

Hotel Laweyan sangat memperhatikan 

keamanan para konsumennya.

0 7 38 123 32 200 

Persentase (%) 0 3,5% 19% 61,5% 16% 100% 

Hotel Laweyan memberikan pelayanan yang 

berkualitas 

0 7 39 115 39 200 

Persentase (%) 0 3,5% 19,5% 57,5% 19,5% 100% 

Hotel Laweyan memberikan janji 0 5 65 100 30 200 
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yang dapat dipercaya oleh para 

konsumennya 

Persentase (%) 0 2,5% 32,5% 50% 15% 100% 

Karyawan Hotel Laweyan menunjukkan rasa 

hormat kepada konsumennya.

0 4 62 103 31 200 

Persentase (%) 0 2% 31% 51,5% 15,5% 100% 

Sumber: Data primer yang diolah 

3) Berdasarkan data dari tabel IV.10 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 100 orang atau 50% menjawab 

setuju atas item responden akan pemberian janji-janji yang 

diberikan oleh pihak hotel dapat dipercaya para pelanggannya. 

Hal ini berarti Hotel Laweyan menepati janji-janji yang 

diberikan kepada para pelanggannya. 

4) Berdasarkan data dari tabel IV.10 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 103 orang atau 51,5% menjawab 

setuju atas item responden akan rasa hormat pada para 

pelanggannya. Hal ini berarti Hotel Laweyan memiliki rasa 

hormat pasa para pelanggannya. 

d. Deskripsi tanggapan responden Customer Loyalty 

Tabel  IV.11 

Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Customer Loyalty 

Jumlah jawaban responden
Pernyataan 

STS ST N S SS 
Jumlah

Setiap membutuhkan hotel di Surakarta, 

Hotel Laweyan merupakan pilihan 

0 2 56 99 43 200 
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pertama saya. 

Persentase (%) 0 1% 28% 49,5% 21,5% 100% 

Saya akan merekomendasikan Hotel 

Laweyan sebagai hotel yang paling 

bagus di Surakarta.    

0 4 19 125 52 200 

Persentase (%) 0 2% 9,5% 62,5% 26% 100% 

Sebagai konsumen Hotel Laweyan, saya 

bersedia membayar dengan harga 

yang lebih tinggi untuk memperoleh 

pelayanan yang lebih baik.

0 2 29 145 24 200 

Persentase (%) 0 1% 14,5% 72,5% 12% 100% 

Saya peduli terhadap perkembangan dari 

Hotel Laweyan.  

0 2 24 131 43 200 

Persentase (%) 0 1% 12% 65,5% 21,5% 100% 

Sumber: Data primer yang diolah 

1) Berdasarkan data dari tabel IV.11 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 99 orang atau 49,5% menjawab 

setuju atas item responden akan pilihan hotel pertama yang 

dituju jika pelanggan membutuhkan hotel di Surakarta. Hal ini 

berarti bahwa jika pelanggan membutuhkan hotel di Surakarta, 

maka Hotel Laweyan-lah yang ditujunya.  

2) Berdasarkan data dari tabel IV.11 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 125 orang atau 62,5% menjawab 

setuju atas item responden akan merekomendasikan Hotel 

Laweyan sebagai hotel yang paling bagus di Surakarta. Hal ini 
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berarti bahwa pelanggan akan merekomendasikan Hotel 

Laweyan sebagai hotel yang paling bagus di Surakarta. 

3) Berdasarkan data dari tabel IV.11 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 145 orang atau 72,5% menjawab 

setuju atas item responden akan membayar dengan harga yang 

lebih tinggi untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik. Hal 

ini berarti bahwa demi mendapatkan pelayanan yang lebih baik, 

pelanngan pelanggan mau membayar dengan harga yang lebih 

tinggi. 

4) Berdasarkan data dari tabel IV.11 di atas menunjukkan bahwa 

mayoritas responden sebanyak 131 orang atau 65,5% menjawab 

setuju atas item responden akan kepedulian pelanggan terhadap 

perkembangan Hotel Laweyan. Hal ini berarti bahwa pelanggan 

peduli terhadap perkembangan dari Hotel Laweyan.  

 

 

C. Analisis Uji Validitas 

Dalam penelitian ini digunakan Confirmatory Factor Analysis terhadap 200 data 

responden. Hair et al,. (1998) mengungkapkan bahwa size minimal untuk dapat melakukan 

analisis faktor adalah 50.  Nilai Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy yang 

berada di atas nilai 0,5 dan memiliki signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa suatu 

variabel dapat dianalisis lebih lanjut. 

Tabel IV.12 

KMO and Barlett’s Test 
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KMO and Bartlett's Test

.886

3059.807

210

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square

df

Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity

 
       Sumber: Data 

primer yang diolah 
 

Tabel IV.12, menunjukkan nilai KMO Measure of Sampling Adequacy (MSA) 

dalam penelitian ini sebesar 0,886. Karena nilai MSA di atas 0,5 serta nilai Barlett test 

dengan Chi-squares= 3059,807 dan signifikan pada 0,000 dapat disimpulkan bahwa uji 

nanalisis faktor dapat dilanjutkan. 

Berdasarkan tabel IV.13 hasil uji validitas dengan jumlah 200 responden, terlihat 

rotated component matriks telah tereksrak sempurna semua (loading factor > 0,50). Dari 

semua variabel, variabel  relationship marketing (RM) yang terdiri dari 10 item, variabel 

customer commitment (CC) terdiri dati 3 item, variabel customer trust (CT) yang terdiri 

dari 4 item, serta variabel customer loyalty (CL) yang terdiri dari 4 item, adalah valid. 

Hasil uji validitas dalam penelitian ini adalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel.13 

Uji Validitas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxvii 

Rotated Component Matrixa

.823    

.840    

.753    

.773    

.823    

.869    

.867    

.856    

.793    

.743    

   .760

   .752

   .851

 .858   

 .890   

 .834   

 .802   

  .782  

  .743  

  .834  

  .824  

RM1

RM2

RM3

RM4

RM5

RM6

RM7

RM8

RM9

RM10

CC1

CC2

CC3

CT1

CT2

CT3

CT4

CL1

CL2

CL3

CL4

1 2 3 4

Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 5 iterations.a. 
 

Sumber: Data primer yang diolah 

 

 

 

D. Analisis Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan pengujian validitas instrumen penelitian, peneliti melanjutkan 

dengan pengujian reliabilitas. Uji reliabilitas berguna untuk mengetahui seberapa jauh 

hasil pengukuran akan tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih 

terhadap gejala yang sama dan menggunakan alat ukur yang sama (Sekaran, 2000). 
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Reliabel atau tidaknya item – item pertanyaan dapat dilihat dari nilai Cronbach 

Alpha- nya. Cronbach Alpha merupakan teknik pengujian konsistensi reliabilitas yang 

paing populer dan menunjukkan indeks konsistensi reliabilitas yang cukup sempurna. 

Tabel IV.14 menunjukkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap data primer. 

Tabel IV.14 

Nilai  Cronbach’s Alpha 

Pertanyaan Nilai Cronbach’s   Alpha Keterangan

Relationship Marketing (RM) 0,9485 Reliabel

Customer Comitment (CC) 0,8247 Reliabel

Customer Trust (CT) 0,9112 Reliabel

Customer Loyalty (CL) 0,8247 Reliabel

         Sumber : data primer diolah  

 

E. Analisis Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Autokolerasi 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik Durbin-Watson, yaitu jika nilai du < d < 4 – du, maka tidak 

terdapat autokorelasi positif atau negatif pada model regresi (Ghozali, 2005).  

Pada tabel IV.15 menjelaskan bahwa model regresi yang diuji tidak 

mengindikasi terjadinya autokorelasi sehingga dapat digunakan sebagai model 

prediksian yang baik. 

Tabel IV.15 

Tabel Uji Autokolerasi Berdasar Durbin-Watson 

Model Variabel Independen (K)Nilai d HitungNilau du Nilai 4 - du Keterangan
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1a 1 2,346 1,778 2,222Tidak ada autokolerasi

1b 1 2,308 1,778 2,222Tidak ada autokolerasi

2 1 1,965 1,778 2,222Tidak ada autokolerasi

3 3 2,036 1,799 2,201Tidak ada autokolerasi

Sumber: Data primer yang diolah 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji statistik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas 

adalah dengan menggunakan uji Glejser. Jika variabel independen signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut (AbsUt) dan dari probabilitas 

signifikansinya di bawah 5% maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

Di bawah ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas untuk masing-masing 

persamaan: 

Tabel IV.16 
Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1a 

Coefficientsa

.741 .153 4.844 .000

-.056 .037 -.108 -1.524 .129

(Constant)

Relationship Marketing

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABSUT1a. 
 

Sumber: Data primer yang diolah 

Tabel IV.17 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1b 
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Coefficientsa

.263 .173 1.518 .131

.051 .042 .086 1.211 .227

(Constant)

Relationship Marketing

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABSUT2a. 
 

Sumber: Data primer yang diolah 

Tabel IV.18 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 2 

Coefficientsa

.648 .156 4.160 .000

-.066 .038 -.124 -1.759 .080

(Constant)

Relationship Marketing

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABSUT3a. 
 

Sumber: Data primer yang diolah 

 
 

 

 

 

Tabel IV.19 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 3 

Coefficientsa

.903 .175 5.171 .000

-.033 .036 -.066 -.893 .373

-.072 .041 -.147 -1.754 .081

-.037 .042 -.075 -.887 .376

(Constant)

Relationship Marketing

Customer Commitment

Customer Trust

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABSUT4a. 
 

 
Pada tabel IV.16, IV.17, IV.18, dan tabel IV.19, menunjukkan bahwa variabel 

independen pada tiap persamaan tidak signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini terlihat dari probabilitas 
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signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model 

regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.  

3. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji statistik non-parametik 

Kolmogorov-Smirnow (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: 

H0 : Data residual berdistribusi normal. 

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal. 

Di bawah ini merupakan hasil uji normalitas untuk masing-masing persamaan 

dengan menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnow (K-S) : 

 

 

 

Tabel IV.20 

Hasil Uji Normalitas Model 1a 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

200

.0000000

.61380891

.094

.094

-.060

1.334

.057

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Sumber: Data primer yang diolah 

Tabel IV.21 

Hasil Uji Normalitas Model 1b 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

200

.0000000

.60639151

.090

.090

-.087

1.275

.077

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Sumber: Data primer yang diolah 

 

 

 

 

 

Tabel IV.22 

Hasil Uji Normalitas Model 2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

200

.0000000

.51250835

.095

.079

-.095

1.350

.052

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Sumber: Data primer yang diolah 

Tabel IV.23 

Hasil Uji Normalitas Model 3 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

200

.0000000

.48456502

.066

.049

-.066

.937

.343

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Sumber: Data primer yang diolah 

Berdasarkan hasil uji pada Tabel IV.20, IV.21, IV.22, dan Tabel IV.23, 

menunjukkan besarnya Kolmogorov-Smirnov Z secara berturut-turut adalah 1,334 dan 

signifikan pada 0,057; 1,275 dan signifikan pada 0,077; 1,350 dan signifikan pada 

0,052; dan pada model 3 besarnya Kolmogorov-Smirnov Z adalah 1,937 dan signifikan 

pada 0,343. Hal ini bahwa data residual model 1a, model 1b, model 2 dan model 3 

terdistribusi normal. 

4. Uji Multikolinieritas 

Pengujian adanya multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah antara 

variabel bebas tidak saling berkorelasi atau ada hubungan linier antara variabel-

variabel bebas. Dalam model regresi menyatakan bahwa nilai toleransi atau VIF dapat 

digunakan untuk menetukan ada atau tidaknya hubungan multikolinieritas. Dalam 

studi ini, hanya persamaan regresi berganda-lah yang dapat di uji multikolinieritas. 

Tabel IV.24 

Tabel Uji Multikolinieritas 
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Coefficientsa

2.359 .275 8.587 .000

.117 .057 .143 2.046 .042 .873 1.145

.184 .065 .224 2.842 .005 .684 1.462

.131 .066 .157 1.993 .048 .684 1.463

(Constant)

Relationship Marketing

Customer Commitment

Customer Trust

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Customer Loyaltya. 
 

Sumber: Data primer yang diolah 

Hasil perhitungan dari tabel IV.24 menunjukkan bahwa nilai tolerance juga 

menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 

0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 

95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan hal 

yang sama. Tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen 

dalam model regresi. 

 

F. Analisis Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini digunakan path analysist 

dengan bantuan program SPSS 11.5. Dalam path analysist terdapat empat model regresi: 

(1) variabel independen (relationship marketing) diregresikan dengan variabel mediasi 

(customer commitment); (2) variabel independen (relationship marketing) diregresikan 

dengan variabel dependen (customer trust); (3) variabel independen (relationship 

marketing) diregresikan dengan variabel dependen (customer loyalty); dan (4) variabel 

independen (relationship marketing) dan variabel mediasi (customer commitment dan 

customer trust) diregresikan dengan variabel dependen (customer loyalty), untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel IV.25 
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Hasil Uji Path Analysist 

Variabel Model 1a (β) Model 1b (β) Model 2 (β) Model 3 (β)

Relationship merketing0,312*** 0,309*** 0,215*** 0,117* 

Customer commitment 0,184** 

Customer trust 0,131* 

0,093 0,093 0,064 0,155 

21,378*** 21,442*** 14,559*** 13,126*** 

Sumber: Data primer yang diolah 
Dependent Variable: model 1a: customer commitment, model 1b: customer trust, model 2 dan model 3: 

customer loyalty. 
       *p < .05; **p < .01; ***p < .001 

Dari tabel IV.25 di atas, dapat dilihat bahwa pada model 1a, relationship marketing 

berpengaruh signifikan pada customer commitment (p<0.001). Nilai adjusted R2 sebesar 

0,093; artinya bahwa 9,3% variabel dependen (customer commitment) dapat dijelaskan 

oleh variabel independennya (relationship marketing). Sisanya sebesar 90,7% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. 

Pada model 1b, relationship marketing berpengaruh signifikan pada customer trust 

(p<0.001). Nilai adjusted R2 sebesar 0,093; artinya bahwa 9,3% variabel dependen 

(customer trust) dapat dijelaskan oleh variabel independennya (relationship marketing). 

Sisanya sebesar 90,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam 

penelitian ini. 

Pada model 2, relationship marketing berpengaruh signifikan pada customer 

loyalty (p<0.05). Nilai adjusted R2 sebesar 0,064; artinya bahwa 6,4% variabel dependen 

(customer loyalty) dapat dijelaskan oleh variabel independennya (relationship marketing). 

Sisanya sebesar 93,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam 

penelitian ini. 
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Pada model 3, relationship marketing, customer commitment, dan customer trust 

diregresikan dengan customer loyalty. Pengaruh relationship marketing pada customer 

loyalty mengalami penurunan tetapi tetap signifikan (p<0.05). Customer commitment juga 

berpengaruh segnifikan pada customer loyalty (p<0.01), dan customer trust juga 

berpengaruh signifikan pada customer loyalty (p<0.05). Nilai adjusted R2 sebesar 0,155; 

artinya bahwa 15,5% variabel dependen (customer loyalty) dapat dijelaskan oleh variabel-

variabel independennya (relationship marketing, customer commitment, dan customer 

trust). Sisanya sebesar 84,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan 

dalam penelitian ini. 

G. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berikut adalah pembahasan untuk setiap hipotesis dalam penelitian ini: 

1. Hipotesis 1 

H1 : Relationship marketing memiliki pengaruh langsung dan positif terhadap customer 

commitment. 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah relationship marketing berpengaruh 

positif pada tingkatan customer commitment. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 

IV.25 model 1a, dimana nilai β relationship marketing pada customer commitment 

signifikan pada p<0,001, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 didukung. 

Artinya, secara statistik dapat ditunjukkan bahwa relationship marketing memang 

mempunyai pengaruh positif pada customer commitment. Hal ini mengindikasikan 

bahwa peningkatan relationship marketing mengakibatkan meningkatnya customer 

commitment atau dengan kata lain semakin tinggi relationship marketing maka 

customer commitment juga semakin tinggi.  
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Jadi, hotel yang menerapkan kebijakan yang bertujuan menciptakan, membangun, 

dan memelihara hubungan dengan pelanggan, seperti sering melakukan kontak dengan 

pelangganya,  mendengar keluhan atau tanggapan pelanggannya, dapat menumbuhkan 

keinginan pelanggan untuk menjaga hubungan baik dengan pihak hotel. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Too et al (2000) yang menyatakan 

bahwa relationship marketing secara positif berpengaruh terhadap customer 

commitment. 

2. Hipotesis 2 

H1b : Relationship marketing memiliki pengaruh langsung dan positif terhadap 

customer trust. 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah relationship marketing berpengaruh 

positif pada tingkatan customer trust. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel IV.25 

model 1b, dimana nilai β relationship marketing pada customer trust signifikan pada 

p<0,001, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 didukung. Artinya, secara 

statistik dapat ditunjukkan bahwa relationship marketing memang mempunyai 

pengaruh positif pada customer trust. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan 

relationship marketing mengakibatkan meningkatnya customer trust atau dengan kata 

lain semakin tinggi relationship marketing maka customer trust juga semakin tinggi.  

Jadi, hotel yang menerapkan kebijakan yang bertujuan menciptakan, membangun, 

dan memelihara hubungan dengan pelanggan, seperti sering melakukan kontak dengan 

pelangganya,  mendengar keluhan atau tanggapan pelanggannya, dapat meningkatkan 

kepercayaan pelanggan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Too et 
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al (2000) yang menyatakan bahwa relationship marketing secara positif berpengaruh 

terhadap customer trust. 

3. Hipotesis 3 

H3 : Customer commitment memiliki pengaruh langsung dan positif terhadap customer 

loyalty. 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah customer commitment berpengaruh 

positif pada customer loyalty. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel IV.25 model 3, 

dimana nilai β customer commitment pada customer loyalty signifikan pada p<0,01 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 didukung. Artinya, secara statistik dapat 

ditunjukkan bahwa customer commitment memang mempunyai pengaruh positif pada 

customer loyalty. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan customer commitment 

mengakibatkan meningkatnya customer loyalty atau dengan kata lain semakin tinggi 

customer commitment maka customer loyalty juga semakin tinggi.  

Jadi pelanggan yang memiliki komitmen dengan perusahaan atau hotel, seperti 

peduli dengan Hotel Laweyan atau perasaan memiliki hotel dan merasa kehilangan jika 

hotel sudah tidak beroperasi lagi, akan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap 

hotel. Hal ini sejalan dengan penelitan yang dilakukan oleh Too et al (2000) yang 

menyatakan bahwa customer commitment secara positif berpengaruh terhadap customer 

loyalty. 

4. Hipotesis 4 

H4 : Customer trust memiliki pengaruh langsung dan positif terhadap customer loyalty. 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah customer trust berpengaruh positif 

pada customer loyalty. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel IV.25 model 3, 
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dimana nilai β customer trust pada customer loyalty signifikan pada p<0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis 4 didukung. Artinya, secara statistik dapat ditunjukkan 

bahwa customer trust memang mempunyai pengaruh positif pada customer loyalty. Hal 

ini mengindikasikan bahwa peningkatan customer trust mengakibatkan meningkatnya 

customer loyalty atau dengan kata lain semakin tinggi customer trust maka customer 

loyalty juga semakin tinggi.  

Jadi pelanggan yang memiliki rasa percaya dengan perusahaan atau hotel, seperti 

adanya rasa keamanan jika menginap di Hotel Laweyan, akan meningkatkan loyalitas 

pelanggan terhadap hotel. Hal ini sejalan dengan penelitan yang dilakukan oleh Ndubisi 

(2007) yang menyatakan bahwa customer trust secara positif berpengaruh terhadap 

customer loyalty. 

5. Hipotesis 5 

H5 : Relationship marketing memiliki pengaruh langsung dan positif terhadap customer 

loyalty. 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah relationship marketing berpengaruh 

positif pada tingkatan customer loyalty. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 

IV.25 model 3, dimana nilai β relationship marketing pada customer loyalty signifikan 

pada p<0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 didukung. Artinya, secara 

statistik dapat ditunjukkan bahwa relationship marketing memang mempunyai 

pengaruh positif pada customer loyalty. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan 

relationship marketing mengakibatkan meningkatnya customer loyalty atau dengan kata 

lain semakin tinggi relationship marketing maka customer loyalty juga semakin tinggi.  
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Jadi, hotel yang menerapkan kebijakan yang bertujuan menciptakan, membangun, 

dan memelihara hubungan dengan pelanggan, seperti sering melakukan kontak dengan 

pelangganya,  mendengar keluhan atau tanggapan pelanggannya, dapat menumbuhkan 

loyalitas pelanggan terhadap hotel. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Too et al (2000) yang menyatakan bahwa relationship marketing secara positif 

berpengaruh terhadap customer loyalty. 

6. Hipotesis 6 

H6 : Customer commitment dan customer trust memediasi relationship marketing pada 

customer loyalty. 

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah customer commitment dan customer 

trust memediasi relationship marketing pada customer loyalty. Berdasarkan hasil 

perhitungan pada Tabel IV.25 dimana nilai β relationship marketing pada customer 

commitment signifikan pada p<0,001 dan nilai β relationship marketing pada customer 

trust signifikan pada p<0,001. Nilai β customer commitment pada customer loyalty 

signifikan pada p<0,01 dan nilai β customer trust pada customer loyalty signifikan pada 

p<0,05. Nilai β relationship marketing pada customer loyalty signifikan pada p< 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 6 didukung. Artinya, secara statistik dapat 

ditunjukkan bahwa customer commitment dan customer trust memediasi relationship 

marketing pada customer loyalty. Pengaruh mediasi dalam penelitian ini adalah mediasi 

secara parsial (partially mediated), karena pada model regresi berganda (model 3), 

pengaruh relationship marketing pada customer loyalty mengalami penurunan tetapi 

tetap signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa hotel yang menerapkan upaya 
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relationship marketing, menjaga komitmen pelanggan serta kepercayaan pelanggannya, 

maka pelangggan akan memiliki tingkat loyalitas yang tinggi pula terhadap hotel 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bagian ini akan dipaparkan kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan implikasi 

yang diharapkan berguna bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai bagian akhir dari 

penelitian yang telah dilakukan penulis. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil analisis data 

yang telah dilakukan dan akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya 

sesuai dengan tujuan penelitian ini. Selain kesimpulan akan disertakan saran-saran yang 

diharapkan berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh relationship marketing pada customer 

loyalty dengan customer commitment dan customer trust sebagai variabel pemediasi pada 

pelanggan Hotel Laweyan Surakarta, serta berdasarkan dari hasil analisis yang telah 

dilakukan peneliti pada bab IV dengan menggunakan metode path analysis maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa relationship marketing berpengaruh 

signifikan pada customer commitment, sehingga hipotesis 1 didukung 

dalam penelitian ini. Hal ini berarti bahwa relationship marketing akan 

berpengaruh secara positif pada customer commitment. Pengaruh positif 
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tersebut menandakan semakin tinggi relationship marketing yang dimiliki 

responden maka akan mengakibatkan customer commitment yang tinggi, 

sebaliknya semakin rendah relationship marketing yang dimiliki 

responden akan mengakibatkan customer commitment yang rendah. 

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa relationship marketing berpengaruh 

signifikan pada customer trust, sehingga hipotesis 2 didukung dalam 

penelitian ini. Hal ini berarti bahwa relationship marketing akan 

berpengaruh secara positif pada customer trust. Pengaruh positif tersebut 

menandakan semakin tinggi relationship marketing yang dimiliki 

responden maka akan mengakibatkan customer trust yang tinggi, 

sebaliknya semakin rendah relationship marketing yang dimiliki 

responden akan mengakibatkan customer trust yang rendah. 

3. Hasil analisis menunjukkan bahwa customer commitment berpengaruh 

signifikan pada customer loyalty, sehingga hipotesis 3 didukung dalam 

penelitian ini. Hal ini berarti bahwa customer commitment akan 

berpengaruh secara positif pada customer loyalty. Pengaruh positif tersebut 

menandakan semakin tinggi customer commitment yang dimiliki 

responden maka akan mengakibatkan customer loyalty yang tinggi, 

sebaliknya semakin rendah customer commitment yang dimiliki responden 

akan mengakibatkan customer loyalty yang rendah. 

4. Hasil analisis menunjukkan bahwa customer trust berpengaruh signifikan 

pada customer loyalty, sehingga hipotesis 4 didukung dalam penelitian 

ini. Hal ini berarti bahwa customer trust akan berpengaruh secara positif 
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pada customer loyalty. Pengaruh positif tersebut menandakan semakin 

tinggi customer trust yang dimiliki responden maka akan mengakibatkan 

customer loyalty yang tinggi, sebaliknya semakin rendah customer trust 

yang dimiliki responden akan mengakibatkan customer loyalty yang 

rendah. 

5. Hasil analisis menunjukkan bahwa relationship marketing berpengaruh 

signifikan pada customer loyalty, sehingga hipotesis 5 didukung dalam 

penelitian ini. Hal ini berarti bahwa relationship marketing akan 

berpengaruh secara positif pada customer loyalty. Pengaruh positif tersebut 

menandakan semakin tinggi relationship marketing yang dimiliki 

responden maka akan mengakibatkan customer loyalty yang tinggi, 

sebaliknya semakin rendah relationship marketing yang dimiliki 

responden akan mengakibatkan customer loyalty yang rendah. 

6. Hasil analisis menunjukkan customer commitment dan customer trust 

memediasi pengaruh relationship marketing pada customer loyalty. Hal ini 

berarti bahwa relationship marketing dapat berpengaruh secara tidak 

langsung pada customer loyalty melalui customer commitment dan 

customer trust. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terbatas obyek penelitiannya. Penelitian 

ini dilakukan pada pelanggan Hotel Laweyan  Surakarta yang berkelas hotel melati bintang 

III sehingga generalisasinya terbatas pada pelanggan Hotel Laweyan  Surakarta. 
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C. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Saran untuk studi ke depan 

Model yang dikembangkan bertumpu pada metode riset yang terbatas ruang 

lingkupnya. Hal ini berdampak pada keterbatasan model untuk diaplikasi pada setting 

yang berbeda. Keterbatasan ini mengisyaratkan perlunya studi lanjutan sehingga konsep 

yang dimodelkan dapat ditingkatkan generalisasinya. 

2. Saran teoritis 

Studi ini dilakukan dengan setting di Indonesia khususnya pada hotel bestandar 

kelas melati III di kota Surakarta. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam 

memahami relationship marketing, customer commitment, customer trust,  dan 

customer loyalty dan diharapkan dapat menjadi bahan diskusi atau referensi untuk 

mengungkap fenomena persepsi dalam konteks hotel melati III. 

3. Saran praktis 

Studi ini disarankan dapat memberikan pemahaman pada praktisi terhadap upaya-

upaya untuk  meningkatkan customer commitment dan customer trust melalui program 

pemasaran yang ditujukan untuk membangun customer loyalty. Hal ini memiliki 

implikasi bagi perusahaan, terutama yang bergerak dalam jasa perhotelan dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik, seperti cara penerimaan tamu yang 

cepat karena Hotel Laweyan masih menggunakan sisem manual; adanya member card; 

mengupdate informasi event-event yang ada di Surakara dan sekitarnya kepada para 
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pelanggannya; pilihan menu breakfast yang lebih bermacam-macam; serta tersedianya 

peta lokasi pariwisata yang ada di Surakarta dan sekitarnya. 
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