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Analisis pengaruh faktor-faktor pembangun kepercayaan terhadap 
keinginan konsumen untuk melakukan hubungan pemasaran jangka 

panjang (studi kasus pada BPU rosalia indah Surakarta) 
 

Oleh : 
 

NGAINUR ROFIQ SYAFII
F. 0200076 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dinamika perubahan lingkungan bisnis yang berkembang sangat cepat 

telah mengakibatkan semakin ketatnya tingkat persaingan dalam dunia bisnis. 

Kondisi ini memaksa berbagai perusahaan yang ada untuk dapat menemukan 

sebuah solusi atau strategi yang tepat untuk mencapai keunggulan kompetitif 

dengan harapan agar perusahaan dapat bertahan dan memenangkan persaingan. 

Sebagai sebuah perusahaan jasa, dalam hal ini jasa pelayanan transportasi, 

BPU Rosalia Indah tentunya memiliki strategi pemasaran tersendiri yang dinilai 

baik bagi perkembangan usahanya. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh 

sebuah perusahaan jasa tentu berbeda dengan perusahaan manufaktur. Hal ini 

dikarenakan adanya perbedaan karakteristik dari output yang dihasilkan. Pada 

perusahaan jasa, output yang dihasilkan memiliki karakteristik tidak berwujud, 

heterogenitas, tidak dapat dipisahkan dan tidak tahan lama. Sedangkan pada 

perusahaan manufaktur memiliki karakteristik yang sebaliknya.  
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Dari keseluruhan strategi yang diterapkan, peningkatan kualitas jasa 

tentunya memiliki posisi yang strategis. Kualitas dari jasa yang ditawarkan adalah 

salah satu tolak ukur yang menjadi dasar pertimbangan keputusan konsumen 

dalam mengkonsumsi suatu jasa. Konsumen akan melakukan pembelian jika 

mereka mendapatkan nilai bagi pelanggan (customer delivered value) yang 

tertinggi. Customer delivered value merupakan selisih antara total costumer value 

yaitu sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa 

tertentu dan total customer cost yaitu sekumpulan biaya yang diharapkan oleh 

konsumen yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan dan menggunakan 

produk atau jasa (Kotler dalam Ihwan Susila, 2002:106). Oleh karena itu, proses 

perbaikan dan peningkatan kualitas jasa secara berkesinambungan perlu untuk 

senantiasa dilakukan oleh pihak manajemen BPU Rosalia Indah untuk 

memberikan kepuasan kepada para konsumennya agar dapat memperoleh 

loyalitas mereka. 

Namun, pada tingkat persaingan usaha yang semakin ketat dewasa ini, 

kecenderungan yang terjadi pada pola perilaku konsumen saat ini adalah brand 

switching, dimana konsumen tidak lagi memiliki loyalitas yang tinggi terhadap 

suatu produk, jasa atau merek tertentu. Pendapat tersebut didasari dari observasi 

terhadap kecenderungan yang terjadi di lingkungan saat ini (Primidya, 2003:61). 

Hal ini mungkin didasari oleh semakin banyaknya produk dan jasa yang 

ditawarkan, dimana diantara produk dan jasa tersebut banyak yang memiliki 

kesamaan, bahkan cenderung identik antara satu dengan yang lainnya. Sehingga 

pada akhirnya, konsumen tidak akan memiliki loyalitas pada produk dan jasa 

tertentu. 
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Dengan demikian, maka diperlukan penyesuaian strategi pemasaran bagi 

BPU Rosalia Indah sehubungan dengan adanya kecenderungan perubahan 

lingkungan pemasaran saat ini. Pada mulanya, konsep pemasaran yang terlebih 

dahulu berkembang dan banyak diterapkan adalah konsep pemasaran 

transaksional yang lebih menekankan pada bauran pemasaran (marketing mix), 

bagaimana meningkatkan frekuensi pembelian konsumen dan lebih berfokus pada 

bagaimana cara memperbanyak jumlah transaksi melalui perolehan konsumen 

baru (Primidya, 2003:63). Pada perkembangan selanjutnya, dewasa ini telah 

berkembang suatu konsep pemasaran baru yaitu Relationship Marketing.

Relationship Marketing lebih berfokus dan bertujuan pada membangun, 

memelihara pelanggan dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan 

pelanggan, supplier maupun distributor. Dengan kecenderungan berkurangnya 

tingkat loyalitas konsumen akibat semakin banyaknya jenis produk dan jasa yang 

ditawarkan, memelihara dan membangun hubungan dengan pelanggan yang ada 

menjadi fokus yang sangat penting.  

Konsep Relationship Marketing relevan untuk dibahas dalam praktek 

pemasaran jasa (termasuk didalamnya jasa transportasi). Hal ini didasarkan bahwa 

pada praktek pemasaran jasa keterlibatan dan interaksi antara konsumen dan 

pemberi jasa begitu tinggi sehingga penerapan konsep Relationship Marketing 

akan dapat dilaksanakan secara maksimal (Prasasti, Chaniago dan Sutarso, 

2003:131). 

 Dalam membangun dan mengelola suatu hubungan yang dekat dengan 

konsumen, menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan adalah hal 

yang memegang peranan penting. Kepercayaan konsumen untuk menjalin 
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hubungan pemasaran jangka panjang dengan perusahaan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi perusahaan 

dan komitmen perusahaan. Faktor-faktor pembangun kepercayaan yang terdiri 

dari komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi perusahaan dan komitmen 

perusahaan dipandang sebagai unsur sentral yang akan mempengaruhi keinginan 

konsumen dalam menjalin suatu hubungan pemasaran jangka panjang dengan 

suatu perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui pengaruh faktor-faktor pembangun kepercayaan konsumen terhadap 

keinginan konsumen BPU Rosalia Indah untuk melakukan hubungan pemasaran 

jangka panjang. 

Atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul:  ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PEMBANGUN 

KEPERCAYAAN TERHADAP KEINGINAN KONSUMEN UNTUK 

MELAKUKAN HUBUNGAN PEMASARAN JANGKA PANJANG (STUDI 

KASUS PADA BPU ROSALIA INDAH SURAKARTA). 

 
B. Perumusan Masalah 

Masalah utama yang mendorong dilakukan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui : 

1. Apakah faktor-faktor pembangun kepercayaan konsumen yang terdiri 

dari komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi perusahaan dan 

komitmen perusahaan secara individual berpengaruh terhadap 

keinginan konsumen BPU Rosalia Indah untuk melakukan hubungan 

pemasaran jangka panjang. 
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2. Apakah faktor-faktor pembangun kepercayaan konsumen yang terdiri 

dari komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi perusahaan dan 

komitmen perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

keinginan konsumen BPU Rosalia Indah untuk melakukan hubungan 

pemasaran jangka panjang. 

3. Diantara faktor-faktor pembangun kepercayaan konsumen tersebut, 

faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap keinginan 

konsumen BPU Rosalia Indah untuk melakukan hubungan pemasaran 

jangka panjang. 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh secara individual dari faktor-faktor 

pembangun kepercayaan konsumen terhadap keinginan konsumen 

BPU Rosalia Indah untuk melakukan hubungan pemasaran jangka 

panjang. 

2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama dari faktor-

faktor pembangun kepercayaan konsumen terhadap keinginan 

konsumen BPU Rosalia Indah untuk melakukan hubungan pemasaran 

jangka panjang. 

3. Mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap keinginan 

konsumen BPU Rosalia Indah untuk melakukan hubungan pemasaran 

jangka panjang. 

 
D. Manfaat Penelitian 

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



6

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil sumbangan pemikiran yang didapat dari penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan penentuan 

strategi pemasaran, dalam hal ini pengelolaan hubungan pelanggan, 

terutama bagi BPU Rosalia Indah, untuk meningkatkan minat 

konsumennya dalam menggunakan jasa transportasi yang 

disediakannya dan pada akhirnya terjalin hubungan pemasaran jangka 

panjang dengan pelanggannya. 

2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah informasi 

dan pengetahuan sebagai bahan pembanding bagi penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi peneliti sendiri penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk 

menambah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di 

perguruan tinggi dan juga untuk memperluas wawasan pemikiran dan 

mempertajam kemampuan pengamatan dan penganalisaan terutama 

yang berhubungan dengan bidang pemasaran. 

 

E. Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus, maka diperlukan beberapa 

pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap dan persepsi 

konsumen BPU Rosalia Indah mengenai pengaruh faktor-faktor 

pembangun kepercayaan terhadap keinginan konsumen untuk 

melakukan hubungan pemasaran jangka panjang . 
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2. Sampel yang dipilih sebagai responden merupakan bagian dari 

keseluruhan konsumen BPU Rosalia Indah yang telah memenuhi 

kriteria yang telah ditetapkan dan teknik sampling yang digunakan 

adalah purposive sampling.

3. Variabel-variabel yang digunakan adalah variabel komunikasi, 

kepuasan konsumen, reputasi perusahaan dan komitmen perusahaan. 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Pemasaran dan Konsep Pemasaran 

1. Pengertian Pemasaran  

 Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Syarat yang harus 

dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat sukses dalam persaingan adalah 

berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan 

konsumennya.  

 Definisi pemasaran menurut William J. Stanton dalam Basu 

Swastha dan Hani Handoko (2000:3) adalah sebagai berikut : 

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha 
yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, 
dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan 
baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 
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Sedangkan definisi pemasaran menurut Kotler (1997:8) adalah 

sebagai berikut: 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan 
kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 
menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai 
dengan pihak lain. 
 

Dari definisi di atas dapat diterangkan bahwa pemasaran mencakup 

usaha perusahaan yang dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan 

konsumen yang perlu dipuaskan, menentukan produk yang hendak 

diproduksi, menentukan harga produk yang sesuai, menentukan cara-cara 

promosi, dan penyaluran atau penjualan produk tersebut. Jadi kegiatan 

pemasaran adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan sebagai suatu 

sistem. 

 
2. Manajemen Pemasaran 

 Kegiatan pemasaran beroperasi di dalam suatu lingkungan yang 

terus menerus berkembang sebagai konsekuensi sosial dari perusahaan, 

tetapi juga dibatasi oleh sumber-sumber dari perusahaan itu sendiri dan 

peraturan-peraturan yang ada. Bagi pemasaran, perubahan lingkungan 

dapat merupakan tantangan-tantangan baru yang memerlukan tanggapan 

dan cara penyelesaian yang baru pula, atau sebaliknya dapat berupa suatu 

peluang atau kesempatan mengembangkan usahanya. Kegiatan pemasaran 

haruslah dikoordinasikan dan dikelola dengan cara yang baik, maka 

kemudian dikenal istilah manajemen pemasaran.  
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Adapun definisi manajemen pemasaran yang dikemukakan oleh 

Philip Kotler (1997:13) yang telah disetujui oleh Asosiasi Pemasaran 

Amerika adalah sebagai berikut : 

Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan dari 
perwujudan, pemberian harga, promosi, dan distribusi dari masing-masing 
barang, jasa dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok 
sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi. 

 

Tugas manajemen pemasaran adalah memilih dan melaksanakan 

kegiatan pemasaran yang dapat membantu dalam pencapaian tujuan 

perusahaan serta dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. 

Kegiatan pemasaran harus dikoordinasikan dan dikelola dengan cara yang 

baik. Manajemen pemasaran mengelola permintaan dengan melaksanakan 

riset pemasaran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Dalam 

perencanaan pemasaran, pemasar harus memutuskan pasar sasaran, posisi 

produk dalam pasar, pengembangan produk, penetapan harga, saluran 

distribusi, distribusi fisik, komunikasi, dan promosi (Kotler, 1997:14). 

 Jadi manajemen pemasaran adalah proses yang mencakup analisis, 

perencanaaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemasaran yang 

dilakukan oleh perusahaan. Dengan kata lain, setiap manajer pemasaran 

dituntut untuk dapat bekerja secara aktif, dinamis, terkoordinasi, kreatif 

dan mampu menjalankan usahanya dengan baik agar tujuan perusahaan 

dapat tercapai.  

 
3. Konsep Pemasaran 

 Kegiatan pemasaran harus didasari filosofi yang matang untuk 

pemasaran yang efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Menurut Stanton 
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dalam Basu Swastha dan Hani Handoko (2000:14), pengertian dari konsep 

pemasaran adalah “Sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa 

pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 

kelangsungan hidup perusahaan”. 

 Sedangkan Phillip Kotler (1997:17) mengartikan konsep 

pemasaran sebagai “kunci untuk meraih tujuan organisasi adalah menjadi 

lebih efektif daripada pesaing dalam memadukan kegiatan pemasaran guna 

menetapkan dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran”. 

 Sehinggga pada dasarnya, konsep pemasaran bertujuan untuk 

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan cara mencari apa 

yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan konsumen dengan melakukan 

kebijakan pemasaran terpadu dan terkoordinasi dengan fungsi perusahaan 

yang lain 

 Menurut Philip Kotler (1997:8), konsep inti pemasaran adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar II.1. Konsep Inti Pemasaran 
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Berikutnya ada lima konsep pemasaran yang mendasari cara 

organisasi melakukan kegiatan pemasarannya (Kotler, 1997:14) yaitu: 

a. Konsep Produksi 

Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk 

yang mudah didapat dan murah harganya. Manajer organisasi yang 

berwawasan produksi memusatkan perhatiannya untuk mencapai 

efisiensi produksi yang tinggi serta cakupan distribusi yang luas. 

b. Konsep Produk 

Konsep ini berpendapat bahwa konsumen akan memilih produk 

yang menawarkan mutu, kinerja terbaik atau hal-hal inovatif lainnya. 

Manajer dalam organisasi berwawasan produk memusatkan perhatian 

untuk membuat produk yang lebih baik dan selanjutnya terus berusaha 

untuk menyempurnakannya. Berdasarkan konsep ini, manajer 

mengasumsikan bahwa pembeli menghargai produk yang dibuat 

dengan baik dan mereka dapat menilai kualitas dan kinerja suatu 

produk. 

c. Konsep Penjualan 

Konsep ini berpendapat bahwa kalau konsumen dibiarkan saja, 

konsumen tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah cukup. 

Organisasi harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang 

agresif. Konsep ini mengasumsikan bahwa konsumen malas atau 

enggan melakukan pembelian dan untuk itu harus didorong. 

d. Konsep Pemasaran 

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



12

Konsep ini berpendapat bahwa kunci untuk mencapai tujuan 

organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar 

sasaran serta memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih 

efektif dan efisien daripada saingannya. Konsep pemasaran bersandar 

pada empat pilar: pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran 

terpadu dan profitabilitas. 

e. Konsep Pemasaran Sosial 

Konsep ini beranggapan bahwa tugas perusahaan adalah 

menentukan kebutuhan, keinginan dan kepentingan pasar sasaran dan 

memenuhinya dengan lebih efektif serta lebih efisien daripada 

saingannya dengan cara mempertahankan atau meningkatkan 

kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Konsep pemasaran sosial 

mengajak pemasar membangun pertimbangan sosial dan etika dalam 

praktek pemasaran mereka. Mereka harus menyelaraskan tiga faktor 

yang sering bertentangan yaitu laba perusahaan, pemuasan keinginan 

konsumen dan kepentingan publik. 

 
Dari kelima konsep diatas terdapat perubahan mendasar dari tiga 

konsep pertama menuju dua konsep terakhir. Pada tiga konsep pertama 

(konsep produksi, konsep produk, dan konsep penjualan), perusahaan 

beorientasi  pada lingkungan internal. Sedangkan dalam dua konsep 

terakhir perusahaan berorientasi pada lingkungan eksternal, yaitu 

pelanggan (dan masyarakat umum).  

 
B. Jasa 
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1. Pengertian Jasa 

Adapun pengertian jasa menurut beberapa pakar pemasaran 

diantaranya yaitu: 

Phillip Kotler (1997:83) menyatakan: 
 

Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu 
pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 
mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau 
tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. 

 

Sedangkan definisi jasa menurut Adrian Payne (2000:8) adalah: 

Jasa adalah suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur ketakberwujudan 
(intangibility) yang berhubungan dengannya, yang melibatkan beberapa 
interaksi dengan konsumen atau dengan properti dalam kepemilikannya, 
dan tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan kondisi mengkin 
saja terjadi dan produksi jasa bisa saja berhubungan atau bisa pula tidak 
berkaitan dengan produk fisik. 

 

Jasa yang ditawarkan ke pasar dapat dibedakan menjadi lima 

kategori (Kotler,1997:8) yaitu: 

a. Barang berwujud murni: tawaran hanya terdiri dari barang berwujud. 

Tidak ada jasa yang menyertai produk tersebut. 

b. Barang berwujud yang disertai layanan: tawaran terdiri dari barang 

berwujud yang disertai dengan satu atau beberapa layanan jasa. 

c. Campuran: tawaran terdiri dari barang dan jasa dengan proporsi yang 

sama. 

d. Jasa utama yang disertai barang dan jasa tambahan: tawaran terdiri dari 

satu jasa utama disertai jasa tambahan dan/atau barang pendukung. 

e. Jasa murni: tawaran hanya terdiri dari jasa. 

2. Klasifikasi Jasa 
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Klasifikasi jasa dapat dilakukan berdasarkan tujuh kriteria (Evans 

dan Berman dalam Tjiptono, 2002:9), yaitu: 

a. Segmen Pasar 

Berdasarkan segmen pasar, jasa dapat dibedakan menjadi jasa 

kepada konsumen akhir dan jasa kepada konsumen organisasional. 

Perbedaan utama antara kedua segmen tersebut adalah alasan dalam 

memilih jasa, kuantitas jasa yang dibutuhkan dan kompleksitas 

pengerjaan jasa tersebut. 

b. Tingkat Keberwujudan (Intangibility)

Kriteria ini berhubungan dengan tingkat keterlibatan produk 

fisik dengan konsumen. Berdasarkan kriteria ini, jasa dapat dibedakan 

menjadi tiga macam yaitu: 

1) Rented Goods Service 

Dalam jenis ini, konsumen menyewa dan menggunakan produk-

produk tertentu berdasarkan tarif tertentu selama jangka waktu 

tertentu pula.  

2) Owned Goods Service 

Produk-produk yang dimiliki konsumen direparasi, dikembangkan 

atau ditingkatkan kinerjanya atau dipelihara oleh perusahaan jasa. 

Jenis jasa ini juga termasuk perubahan bentuk pada produk jasa 

yang dimiliki konsumen. 

3) Non Goods Service 
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Karakteristik khusus pada jenis ini adalah jasa personal yang 

bersifat intangibility (tidak berbentuk produk khusus) yang 

ditawarkan kepada pelanggan. 

c. Keterampilan Penyedia Jasa 

Berdasarkan tingkat keterampilan penyedia jasa terdiri atas 

professional service dan non-professional service. Pada jasa yang 

memerlukan keterampilan tinggi dalam proses operasinya, pelanggan 

cenderung sangat selektif dalam memilih penyedia jasa. Sebaliknya 

jika tidak memerlukan keterampilan yang tinggi, seringkali loyalitas 

pelanggan rendah karena penawarannya sangat banyak. 

d. Tujuan Organisasi Jasa 

Berdasarkan tujuan organisasi, jasa dapat dibagi menjadi 

commercial service atau profit service dan nonprofit service.

e. Regulasi 

Dari aspek regulasi, jasa dapat dibagi menjadi regulated service 

(misalnya pialang, angkutan umum dan perbankan) dan nonregulated 

service (misalnya makelar, katering dan jasa pengecatan rumah). 

f. Tingkat Intensitas Karyawan 

Berdasarkan intensitas karyawan, jasa dapat dikelompokkan 

menjadi dua macam yaitu equipment- based service dan people-based 

service. People-based service biasanya ditemukan pada perusahaan 

yang memerlukan banyak tenaga ahli. Sementara perusahaan yang 

bersifat equipment-based service mengandalkan penggunaan mesin 
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dan peralatan yang canggih yang dapat dikendalikan dan dipantau 

secara otomatis atau semi otomatis. 

g. Tingkat Kontak Penyedia Jasa dan Pelanggan 

Berdasarkan tingkat kontak ini, jasa dibagi menjadi high 

contact service dan low contact service. Pada jasa yang tingkat kontak 

dengan pelanggannya tinggi, keterampilan interpersonal karyawan 

harus diperhatikan oleh perusahaan jasa. Sebaliknya pada jasa yang 

tingkat kontak dengan pelanggannya rendah, keahlian teknis karyawan 

yang paling penting. 

 
3. Karakteristik Jasa 

Jasa memiliki empat karakteristik utama (Kotler, 1997:84) yaitu: 

a. Tidak berwujud (Intangible):  

Jasa berbeda dengan barang (produk fisik) karena barang 

merupakan suatu objek, alat, atau benda sedangkan jasa adalah suatu 

perbuatan, kinerja (performance), atau usaha. Bila barang dapat 

dimiliki, maka jasa hanya dapat dikonsumsi tetapi tidak dapat dimiliki. 

Meskipun demikian sebagian besar jasa dapat berkaitan dan didukung 

oleh produk fisik. Esensi dari apa yang dibeli pelanggan adalah 

performance yang diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya. 

Jasa bersifat intangible, artinya tidak dapat dilihat, dirasa, 

diraba, dicium, atau didengar sebelum dibeli. Konsep intangible ini 

sendiri memiliki dua pengertian (Tjiptono, 2002:16) yaitu: 

1) Sesuatu yang tidak dapat disentuh dan tidak dapat dirasa. 
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2) Sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan, atau 

dipahami secara rohaniah. 

b. Tidak dapat dipisahkan (Inseparability). 

Umumnya jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. 

Tidak seperti barang fisik yang diproduksi, disimpan dalam 

persediaan, didistribusikan lewat berbagai penjualan dan kemudian 

baru dikonsumsi. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan 

merupakan ciri khusus dalam pemasaran jasa. Keduanya 

mempengaruhi hasil (outcome) dari jasa tersebut.  

c. Bervariasi (Variability).

Karena tergantung pada siapa yang menyediakan serta kapan 

dan dimana jasa itu dilakukan, jasa sangat bervariasi. Ada tiga faktor 

yang menyebabkan variabilitas kualitas jasa (Boove et al., dalam 

Tjiptono, 2002:17), yaitu kerjasama atau partisipasi pelanggan selama 

penyampaian jasa, moral atau motivasi karyawan dalam melayani 

pelanggan, dan beban kerja perusahaan. Pada industri jasa yang 

bersifat people-based , komponen manusia yang terlibat jauh lebih 

banyak daripada jasa yang bersifat equipment-based maupun operasi 

manufaktur. 

d. Tidak tahan lama (Perishability)

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat 

disimpan. Dengan demikian bila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa 

tersebut akan berlalu begitu saja.  

 
4. Mengelola Kualitas Jasa 
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Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam Kotler (1997:92) 

membentuk model mutu jasa yang menyoroti syarat-syarat utama dalam 

memberikan mutu jasa yang tinggi. Model tersebut mengidentifikasi lima 

kesenjangan yang dapat mengakibatkan kegagalan penyampaian jasa. 

a. Kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. 

Manajemen tidak selalu memahami secara tepat apa yang 

diinginkan oleh pelanggannya. Hal ini mungkin disebabkan karena 

adanya kurangnya komunikasi yang terjalin antara perusahaan dan 

pelanggannya. Komunikasi secara internsif  yang dilakukan oleh 

perusahaan kepada pelanggannya memberikan manfaat bagi kedua 

belah pihak dalam melakukan hubungan pemasaran. 

b. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa. 

Manajemen mungkin secara tepat memahami keinginan 

pelanggan tetapi tidak menetapkan satu kumpulan standar kinerja 

tertentu. Dengan penetapan standar kinerja tertentu tentunya akan 

dihasilkan kualitas jasa yang tinggi seperti yang diharapkan oleh 

pelanggannya. 

c. Kesenjangan antara spesifikasi mutu jasa dan penyampaian jasa. 

Karyawan tidak mampu memenuhi standar yang ditetapkan 

oleh perusahaan atau dihadapkan pada standar yang berlawanan.  

d. Kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. 

Ketidaksesuaian antara jasa yang dikomunikasikan dengan 

kenyataan yang didapat oleh konsumen. 

e. Kesenjangan antara jasa yang dialami dan jasa yang diharapkan. 
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Kesenjangan akibat persepsi yang keliru tentang mutu jasa 

yang ditawarkan.  

 
Para peneliti yang sama juga menemukan bahwa ada lima penentu 

mutu jasa. Kelimanya diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya. 

a. Keandalan: kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan 

secara terpercaya dan akurat. 

b. Daya tanggap: kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan 

jasa dengan cepat. 

c. Kepastian: pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan 

mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. 

d. Empati: kesediaan untuk peduli, memberi perhatian pribadi kepada 

pelanggan. 

e. Berwujud: penampilan fasilitas fisik, peralatan, petugas dan materi 

komunikasi.  

 
C. Relationship Marketing  (Hubungan Pemasaran Jangka Panjang) 

1. Perubahan Penekanan Pada Pemasaran (Evolusi Pemasaran) 

Kegiatan pemasaran yang paling utama adalah pertukaran. Konsep 

pertukaran ini meluas menjadi hubungan pertukaran yang langgeng. Pada 

titik ini, tinjauan terhadap pertukaran tidak hanya didasarkan pada 

pandangan ekonomi tapi juga menyangkut aspek lain seperti sosiologi, 

psikologi dan sebagainya. Sehingga dengan masuknya unsur-unsur sosial 

dalam pertukaran, terjadilah embrio dari pemasaran sosial. Hal inilah yang 

mendasari pergeseran paradigma pemasaran dalam hal ini dari pemasaran 
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transaksional (transactional marketing) menuju ke Relationship 

Marketing. Adrian Payne (2000:39) mengilustrasikan perubahan 

penekanan pada pemasaran sebagai berikut: 

 

1950-an 1960-an 1970-an 1980-an 1990-an 

 
Gambar II.2. Perubahan Penekanan pada Pemasaran 

 
2. Relationship Marketing 

Relationship Marketing merupakan paradigma baru dalam dunia 

pemasaran dimana Relationship Marketing ini lebih mengutamakan dalam 

membina dan mempertahankan hubungan pemasaran jangka panjang 

antara perusahaan dengan pelanggan. Paradigma baru dalam pemasaran 

adalah menciptakan penjualan dengan relationship transaction yaitu 

pemasaran yang berorientasi pada hubungan yang berkelanjutan dan 

berfokus pada konsumen. Sedangkan paradigma pemasaran lama lebih 

menekankan pada one transaction yaitu yang berorientasi jangka pendek 

dan mementingkan keuntungan perusahaan.  

Relationship Marketing digambarkan oleh beberapa peneliti 

sebagai suatu ikatan jangka panjang (long term relationship ) antara dua 
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pihak. Ikatan tersebut dapat berupa ikatan antar perusahaan yang dikenal 

dengan pola business to business (suplier dan distributor atau manufaktur 

dan distributor) atau ikatan antara perusahaan dan pelanggan yang dikenal 

dengan pola business to customer (perusahaan atau organisasi dengan 

konsumen atau pelanggannya).  

Mengacu pada pendapat Chow dan Holden dalam Nursatyo 

(2003:88), hubungan pemasaran jangka panjang merupakan bentuk lain 

dari loyalitas. Dapat dikatakan bahwa loyalitas dan hubungan pemasaran 

jangka panjang memiliki pola hubungan yang linear dimana jika satu 

pihak merasa loyal kepada pihak lainnya maka ada kecenderungan 

keinginan untuk melakukan hubungan pemasaran jangka panjang. 

Menurut Adrian Payne (2000:39), perbedaan hubungan dengan 

konsumen antara pemasaran yang menggunakan pendekatan transaksi 

dengan Relationship Marketing adalah sebagai berikut: 

 

Tabel II.1 
Perbedaan antara Transactional Marketing dengan Relationship Marketing 

Pendekatan Transaksi Pendekatan Relationship Marketing 

Fokus hanya pada penjualan tunggal Fokus pada memelihara pelanggan 
Orientasi pada karakteristik produk Orientasi pada manfaat produk dan 

nilai-nilai pelanggan 
Skala waktu jangka pendek Skala waktu jangka panjang 
Sedikit penekanan pada pelayanan 
pelanggan 

Penekanan tinggi pada pelayanan 
pelanggan 

Membatasi komitmen dengan 
pelanggan (rendah) 

Relatif tidak membatasi komitmen 
dengan pelanggan (tinggi) 

Kontak dengan pelanggan sedang 
(moderat) 

Kontak dengan pelanggan tinggi 

Kualitas yang diperhatikan terutama 
yang berkaitan dengan produksi 

Memperhatikan kualitas secara 
menyeluruh 
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Menurut Primidya (2003:2), ditinjau dari perspektif strategis, 

memelihara hubungan pemasaran jangka panjang dengan pelanggan 

memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan diantaranya: 

a. Biaya mempertahankan pelanggan tetap lebih rendah daripada biaya 

untuk mendapatkan pelanggan baru. Biaya untuk mendapatkan 

pelanggan baru bisa mencapai lima kali lipat dari biaya untuk 

mempertahankan pelanggan lama. 

Pada umumnya, kegiatan mendapatkan pelanggan baru 

menuntut promosi besar-besaran dan harus menanggung resiko bahwa 

first timer (mereka yang mencoba untuk pertama kali) mungkin tidak 

menyukai produk/jasa kita, atau bahkan bukan merupakan segmen 

perusahaan. 

 

b. Pelanggan tetap yang puas bisa menjadi bagian dari tim penjualan 

perusahaan melalui berita baik yang mereka sebarkan dari mulut ke 

mulut.  

c. Pelanggan tetap jangka panjang bisa menjadi mitra kerja yang baik 

bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk-produknya. 

Adanya keterbukaan komunikasi memungkinkan perusahaan untuk 

memahami lebih dalam tentang permasalahan dan kebutuhan 

pelanggan yang belum terungkap. 
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d. Perusahaan akan menikmati profitabilitas jangka panjang melalui 

pembelian dan konsumsi produk dan jasa yang repetitif dan konstan 

dalam jangka waktu yang lama. 

 

Dalam konsep menjalin hubungan pemasaran jangka panjang 

(Relationship Marketing) antara perusahaan dan konsumennya, terdapat 

banyak variabel yang mempengaruhi diantaranya variabel pertalian, 

empati, timbal balik, kepercayaan dan sebagainya. Namun, penelitian ini 

hanya memfokuskan diri pada variabel kepercayaan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi timbulnya kepercayaan serta kaitannya dengan keinginan 

konsumen untuk melakukan hubungan pemasaran jangka panjang 

(Relationship Marketing). Berry dan Parasuraman dalam Morgan dan Hunt 

(1994:24), menyatakan bahwa pada perusahaan jasa hubungan antara 

sebuah perusahaan dan pelanggannya membutuhkan kepercayaan. 

Kepercayaan adalah dasar dari adanya loyalitas pada perusahaan industri.  

Selanjutnya, Anderson dan Narus dalam Morgan dan Hunt 

(1994:25) menyatakan bahwa salah satu hal yang mempengaruhi 

kepercayaan adalah komunikasi. Komunikasi merupakan faktor pokok 

yang secara langsung mempengaruhi kepercayaan. Ini juga diperkuat 

dengan hasil penelitian Morgan dan Hunt sendiri yang menyatakan bahwa 

ada hubungan yang positif antara komunikasi dengan kepercayaan.  

Hasil penelitian Garbarino dan Johnson dalam Nursatyo (2003:87) 

membuktikan bahwa kepuasan konsumen terhadap suatu teater akan 

meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap teater tersebut. Hasil 
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penelitian Geyskens et al., dalam Nursatyo (2003:87) juga membuktikan 

bahwa kepuasan, baik dipandang secara ekonomi maupun non ekonomi 

akan mengarah pada timbulnya kepercayaan.  

Dalam berbagai literatur dinyatakan bahwa kepercayaan kepada 

sebuah perusahaan didasarkan atas nama baik atau reputasi perusahaan 

tersebut yang dinilai dari integritas, kualitas yang baik, kejujuran, 

keadilan, konsistensi, tanggung jawab dan sebagainya (Altman et al., 

dalam Morgan dan Hunt, 1994:23).  

Adanya perilaku oportunis perusahaan kepada konsumennya akan 

berpengaruh negatif terhadap kepercayaan (Morgan dan Hunt, 1994:25). 

Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya perilaku oportunis dari satu 

pihak akan dapat menurunkan kepercayaan dari pihak lainnya. Dengan 

demikian, akan dapat dipahami bahwa komitmen, yang bertolak belakang 

dengan perilaku oportunis, akan berpengaruh terhadap kepercayaan.  

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan dan telah diuraikan 

diatas, maka dapat diambil beberapa variabel yang berpengaruh terhadap 

kepercayaan konsumen yaitu komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi 

perusahaan dan komitmen perusahaan. Variabel-variabel pembentuk 

kepercayaan konsumen itu akan mempengaruhi keinginan konsumen 

untuk melakukan hubungan pemasaran jangka panjang. 

 
3. Kepercayaan  

Kepercayaan didefinisikan sebagai suatu kerelaan untuk 

bergantung kepada partner dalam suatu hubungan transaksi dimana dalam 

diri partner itulah diletakkan keyakinan (Morgan dan Hunt, 1994:23). 
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Sedangkan menurut Garbarino dan Johnson, dalam Farida Jasfar 

(2002:3), pengertian kepercayaan (trust) dalam pemasaran jasa lebih 

menekankan pada sikap individu yang mengacu pada keyakinan konsumen 

atas kualitas dan keterandalan jasa yang diterimanya. 

Karakteristik kepercayaan yang tinggi dalam hubungan pemasaran 

memungkinkan semua pihak untuk memfokuskan pada keuntungan jangka 

panjang dari suatu hubungan tersebut, meningkatkan daya saing secara 

optimal dan mengurangi biaya transaksi. Dalam hubungan ini antara 

perusahaan dan pelanggan harus terjadi rasa saling mempercayai yang 

tinggi dimana rasa saling percaya ini akan menjadikan pelanggan dan 

perusahaan mendapatkan suatu keuntungan dalam jangka panjang. 

Hubungan perusahaan dan pelanggan membutuhkan kepercayaan dan 

kepercayaan adalah dasar untuk persekutuan (Morgan dan Hunt, 1994:24). 

Dalam hubungan kepercayaan ini kedua belah pihak harus saling percaya 

bahwa mereka adalah partner yang saling menguntungkan. 

Berkaitan dengan pentingnya faktor kepercayaan dalam menjalin 

suatu hubungan, Donney dan Cannon dalam Nursatyo (2003:59) 

mengemukakan pendapatnya mengenai lima proses yang dapat 

menyebabkan tumbuhnya kepercayaan, yaitu proses kalkulasi (calculative 

process), proses prediksi (prediction process), proses kapabilitas 

(capability process), proses motif (intentionally process) dan proses 

transfer (transferrence process). 

a. Proses Kalkulasi 
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Merupakan suatu proses yang didasarkan dari aspek ekonomis 

yaitu berdasarkan kalkulasi biaya. Kaitan kepercayaan dengan proses 

kalkulasi terletak pada biaya yang dikeluarkan oleh suatu pihak karena 

pihak tersebut ingin menjalin suatu hubungan atau karena pihak lain 

mengindikasikan perilaku yang tidak dapat dipercaya. Seorang 

pelanggan yang menilai kemungkinan terjadinya peluang untuk 

melakukan kecurangan oleh perusahaan akan berusaha untuk 

mencegah agar kecurangan tersebut tidak terjadi. Salah satu caranya 

adalah dengan mengeluarkan sejumlah biaya agar ada jaminan bahwa 

perusahaan tersebut tidak akan melakukan kecurangan.  

b. Proses Prediksi 

Proses prediksi didasarkan atas kemampuan suatu pihak untuk 

memprediksi perilaku pihak lainnya. Seperti telah dinyatakan bahwa 

kepercayaan merupakan penilaian atas kredibilitas dan kebaikan hati 

dari pihak yang akan dipercaya. Proses prediksi dapat dilakukan 

setelah pihak pemberi kepercayaan mempunyai informasi terlebih 

dahulu mengenai perilaku pihak yang akan menjadi objek kepercayaan 

tersebut. Informasi-informasi ini dapat diperoleh selama terjadinya 

proses transaksi. Informasi-informasi tersebut nantinya akan dapat 

digunakan sebagai dasar oleh pelanggan untuk dapat menilai 

kredibilitas perusahaan. Hasil prediksi tersebut akan menentukan 

apakah perusahaan tersebut dapat dipercaya atau tidak. 

c. Proses Kapabilitas 
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Merupakan proses yang didasarkan atas penilaian pihak 

pemberi kepercayaan terhadapa pihak yang dipercaya mengenai 

kemampuan pihak tersebut dalam menyelesaikan kewajiban-

kewajibannya. Dengan demikian, proses ini lebih menekankan pada 

dimensi kredibilitas dari kepercayaan. 

d. Proses Motif 

Merupakan proses yang menekankan pada kemampuan pihak 

pemberi kepercayaan untuk menginterpretasi dan menilai motif dari 

pihak yang akan menjadi objek kepercayaan. Selama terjadi proses 

transaksi antara perusahaan dan pelanggan, pelanggan dapat 

memprediksi latar belakang atau motif perusahaan dalam menjalin 

hubungan dengan pelanggannya. Informasi mengenai motif ini akan 

menentukan apakah perusahaan itu layak mendapatkan kepercayaan 

dari pelanggan atau tidak. 

 

e. Proses Transfer 

Merupakan proses yang memerlukan keterlibatan pihak ketiga. 

Proses transfer menekankan bahwa suatu kepercayaan dapat diberikan 

sebagai akibat dari kepercayaan terhadap pengalaman yang telah 

diperoleh sebelumnya. Sebagai contoh, pelanggan akan mempercayai 

perusahaannya berdasarkan atas pengalaman transaksi sebelumnya.  

 
Kepercayaan juga dapat mengurangi konflik dan meningkatkan 

kepuasan konsumen. Dengan kepercayaan yang dibangun antara 
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perusahaan dan pelanggannya maka diharapkan terjadi hubungan positif 

yang baik antara perusahaan dan pelanggan.  

 
4. Komunikasi  

Komunikasi merupakan sarana formal atau informal yang 

digunakan dalam berbagi informasi yang bermanfaat dan tepat waktu 

antara satu pihak dengan yang lain (Morgan dan Hunt,1994:25). Beberapa 

peneliti menempatkan komunikasi sebagai salah satu unsur penting dalm 

menjalin kerja sama dengan pihak lain. Berkaitan dengan komunikasi, 

Mohr et al. dalam Nursatyo (2003:61), menyatakan tentang empat bentuk 

komunikasi yaitu frekuensi komunikasi, komunikasi dua arah, komunikasi 

formal dan komunikasi tanpa tekanan (non-coercive content). 

a. Frekuensi Komunikasi  

Mengacu pada jumlah kontak yang dilakukan antara 

perusahaan dan pelanggannya. Selama berkomunikasi, kedua belah 

pihak dapat memperoleh informasi yang bermanfaat. Hasil penelitian 

Doney dan Cannon dalam Nursatyo (2003:61) membuktikan bahwa 

frekuensi kontak dalam bisnis yang dilakukan oleh tenaga penjualan 

akan berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen terhadap 

tenaga penjualan tersebut dan pada akhirnya juga akan berpengaruh 

positif terhadap kepercayaan konsumen kepada perusahaan tempat 

tenaga penjualan tersebut bekerja. 

b. Komunikasi Dua Arah  

Mengacu pada komunikasi secara vertikal antara perusahaan 

dengan pelanggannya. Jalinan komunikasi yang bersifat dua arah 

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



29

menunjukkan bahwa selama terjadinya proses komunikasi tersebut, 

antara perusahaan dan pelanggannya saling memberikan tanggapan 

dan respon atas keseluruhan informasi yang diterima. Komunikasi dua 

arah antara perusahaan dan pelanggannya memungkinkan pelanggan 

untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang lebih banyak 

tentang perusahaan. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi pelanggan 

sebagai dasar acuan dalam menilai perilaku perusahaan. 

c. Formalitas  

Mengacu pada seberapa jauh kontak yang terjadi tersebut 

dilakukan secara terencana dan terstruktur. Komunikasi dapat 

dikategorikan dalam dua bentuk yaitu komunikasi formal dan 

komunikasi informal. Bentuk formal menekankan bahwa komunikasi 

yang terjadi menggunakan tulisaan sebagai medianya. Sedangkan 

komunikasi informal menekankan bahwa komunikasi yang terjalin 

lebih bersifat personal, spontan dan tidak teratur. 

d. Komunikasi Tanpa Tekanan  

Mengacu pada pemakaian pengaruh strategis yang didasarkan 

dari hasil proses berbagi informasi. Suatu kebijakan yang dihasilkan 

dari suatu proses berbagi informasi akan lebih memberikan hasil yang 

maksimal bagi kedua belah pihak. Pemakaian pengaruh menyebabkan 

kesepakatan yang terjadi tidak berdasarkan atas kerelaan masing-

masing pihak tetapi karena adanya pemanfaatan pengaruh atau posisi 

oleh salah satu pihak.  

 
5. Kepuasan Konsumen 
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Phillip Kotler (1997:36) mengartikan kepuasan konsumen sebagai 

“perasaan senang atau kecewa seseorang berasal dari perbandingan antara 

kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk-produk dan harapan-

harapannya”. 

Engel et al., dalam Tjiptono (2002:146) mengatakan bahwa 

kepuasan konsumen adalah sebagai evaluasi purna beli dimana alternatif 

yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil yang sama dengan 

atau melampaui harapan konsumen, sedangkan ketidakpuasan akan 

muncul bila hasil yang diperoleh tidak dapat memenuhi harapan konsumen 

tersebut. Umumnya harapan konsumen merupakan perkiraan atau 

keyakinan konsumen tentang apa yang akan diterimanya bila ia membeli 

atau mengkonsumsi suatu produk (barang dan jasa). Sedangkan kinerja 

yang ia rasakan adalah persepsi konsumen terhadap apa yang ia terima 

setelah mengkonsumsi produk (barang atau jasa ) yang dibeli. 

Dengan demikian, kepuasan merupakan suatu tingkatan dimana 

kebutuhan, keinginan dan harapan dari pelanggan akan dapat terpenuhi 

atau terlampaui melalui suatu transaksi yang akan mengakibatkan 

terjadinya pembelian ulang, kesetiaan dan hubungan yang terus berlanjut.  

Produk yang hebat tidaklah cukup untuk menarik pelanggan atau 

yang lebih penting lagi membuat pelanggan kembali membeli produk itu. 

Handi Irawan dalam Prasasti, Chaniago dan Sutarso (2003:136), 

berpendapat bahwa terdapat lima faktor utama yang menentukan tingkat 

kepuasan pelanggan yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, faktor 
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emosional, faktor harga dan biaya untuk mendapatkan produk/jasa 

tersebut. 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan setiap perusahaan 

untuk mengukur dan memantau kepuasan konsumennya. Kotler dalam 

Tjiptono (2002:148) mengemukakan 4 (empat) metode untuk mengukur 

kepuasan konsumen yaitu: 

a. Sistem Keluhan dan Saran 

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan perlu 

memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, pendapat dan keluhan mereka. 

b. Survei Kepuasan Konsumen 

Perusahaan mengukur kepuasan konsumennnya dengan 

melakukan survei secara berkala dengan mengirim daftar pertanyaan 

atau menelepon pelanggan secara acak untuk mengetahui tingkat 

kepuasan mereka terhadap kinerja perusahaan. 

c. Belanja Siluman (Ghost Shopping )

Perusahaan dapat membayar orang-orang untuk bertindak 

sebagai pembeli potensial untuk melaporkan penemuan-penemuan 

mereka tentang kekuatan dan kelemahan yang mereka alami dalam 

membeli produk perusahaan dan produk pesaing. 

d. Analisa Kehilangan Pelanggan 

Perusahaan menghubungi para pelanggannya yang telah 

berhenti membeli atau yang telah beralih ke pesaing. Yang diharapkan 

adalah akan diperolehnya informasi penyebab terjadinya hal tersebut. 
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Informasi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil 

kebijakan selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepuasan dan 

loyalitas pelanggan. 

 
6. Reputasi Perusahaan 

Reputasi perusahaan merupakan pandangan konsumen/publik 

terhadap perusahaan untuk menilai baik atau buruknya perusahaan tersebut 

yang dipandang secara global. Reputasi tersebut merupakan suatu 

intangible assets atau goodwill perusahaan yang memiliki efek positif pada 

penilaian pasar terhadap perusahaan. Dimana dengan nilai positif yang 

didapat maka akan membuat pihak luar akan lebih percaya untuk 

melakukan transaksi ataupun menjalin suatu hubungan pemasaran jangka 

panjang dengan perusahaan. Reputasi perusahaan juga berhubungan 

dengan sejarah atau riwayat perusahaan yang baik terutama dalam 

kaitannya dengan hubungan dengan pihak lain. 

Keyakinan akan adanya rasa percaya adalah karena suatu 

perusahaan meyakini bahwa partner kerjanya memiliki keandalan, 

integritas yang tinggi, kualitas yang baik, konsisten, kompeten, jujur, 

terbuka dan bertanggung jawab (Morgan dan Hunt dalam 

Nursatyo,2003:67). Keterangan diatas dapat dipahami bahwa keseluruhan 

kelebihan dan kebaikan yang dimiliki oleh perusahaan akan dipandang 

sebagai sesuatu yang penting dan bahan pertimbangan bagi pelanggan 

untuk membina suatu hubungan pemasaran jangka panjang dengan 

perusahaan. Dengan demikian, hal-hal tersebut menggambarkan suatu 

reputasi yang baik dari perusahaan. 
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7. Komitmen Perusahaan 

Komitmen perusahaan merupakan janji, tekad dan itikad 

perusahaan untuk menjalin suatu hubungan yang dekat dan berkelanjutan 

dengan konsumen. Komitmen juga merupakan keyakinan bahwa 

kelanjutan hubungan merupakan hal yang sangat penting sehingga harus 

senantiasa dipelihara dengan upaya yang maksimal (Morgan dan Hunt 

dalam Nursatyo,2003:68). Komitmen perusahaan menunjukkan bahwa 

perusahaan menganggap kelanjutan hubungan dengan pelanggannya 

merupakan hal yang harus dijaga. Hal ini membuktikan kepada pelanggan 

bahwa perusahaan tidak bersikap oportunis dimana sikap oportunis akan 

berpengaruh negatif terhadap kepercayaan pelanggan pada perusahaan.  

Pengertian komitmen mencakup tiga hal yaitu keinginan 

perusahaan untuk membangun hubungan yang stabil dan kontinyu dengan 

pelanggan, kemampuan untuk membuat pengorbanan jangka pendek dan 

kemauan untuk membangun kepercayaan guna membina hubungan yang 

stabil dan kontinyu. 

Kelanjutan hubungan antara perusahaan dan pelanggannya dimasa 

mendatang tergantung pada komitmen yang telah disepakati sebelumnya. 

Perusahaan yang merasa bahwa kelangsungan usahanya bergantung pada 

kesuksesan hubungan dengan para pelanggannya akan menumbuhkan 

komitmen pada dirinya untuk menjaga kestabilan hubungan tersebut. 

Perusahaan yang membuktikan bahwa dia memiliki komitmen untuk 

memberikan pelayanan yang baik dimasa sekarang akan dijadikan acuan 

oleh pelanggannya untuk memprediksi perilaku perusahaan dimasa yang 
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akan datang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terdapat pengaruh 

antara komitmen perusahaan terhadap kepercayaan pelanggan.  

 
D. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian mengenai pengaruh faktor-faktor pembangun 

kepercayaan terhadap keinginan untuk  melakukan hubungan pemasaran jangka 

panjang telah dilakukan diantaranya dilakukan oleh Nursatyo Heri Bowo (2003) 

dan Diah Arum Cempakasari dan Yoestini (2003). Penelitian pertama 

menganalisis mengenai pengaruh faktor-faktor pembangun kepercayaan terhadap 

hubungan pemasaran jangka panjang antara pemasok (PBF) dan apotek-apotek di 

kota Semarang. Sedangkan penelitian kedua menganalisis mengenai pengaruh 

faktor-faktor pembangun kepercayaan terhadap hubungan pemasaran jangka 

panjang antara perusahaan dan para pengecer minuman ringan Pepsi.  

Hasil dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan menunjukkan 

pembuktian bahwa kepercayaan konsumen terhadap perusahaan/pemasok untuk 

melakukan hubungan pemasaran jangka panjang dibangun melalui empat faktor 

yaitu komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi perusahaan dan komitmen 

perusahaan dan bahwa terdapat pengaruh positif faktor-faktor pembangun 

kepercayaan terhadap hubungan pemasaran jangka panjang  

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini dengan penelitian 

terdahulu adalah variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu 

variabel komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi perusahaan dan komitmen 

perusahaan yang merupakan faktor-faktor pembangun kepercayaan dan variabel 

dependen yaitu hubungan pemasaran jangka panjang. Namun, terdapat perbedaan 

dalam teknik analisis data yang digunakan dimana penelitian terdahulu 
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menggunakan teknik analisis SEM (Structural Equation Modelling) melalui 

program AMOS sedangkan penelitian ini menggunakan analisis regresi linear 

berganda.  

Fokus penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui pengaruh faktor-

faktor pembangun kepercayaan terhadap hubungan pemasaran jangka panjang 

antara pemasok (PBF) dan apotek-apotek di kota Semarang dan antara perusahaan 

dan para pengecer minuman ringan Pepsi. Sedangkan penelitian ini dilakukan 

dengan objek penelitian berupa perusahaan jasa yaitu BPU Rosalia Indah, yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor pembangun kepercayaan 

konsumen terhadap keinginan untuk melakukan hubungan pemasaran jangka 

panjang antara BPU Rosalia Indah (perusahaan pelayanan jasa transportasi di kota 

Surakarta) dan konsumennya. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Adapun skema kerangka pemikiran adalah sebagai berikut : 

 

Gambar II.3  Kerangka Pemikiran 

 

Hubungan 
pemasaran 

jangka 
panjang 

Faktor-faktor pembangun 

kepercayaan konsumen: 

� Komunikasi 

� Kepuasan konsumen 

� Reputasi perusahaan 

� Komitmen perusahaan 
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Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen (variabel bebas) 

adalah faktor-faktor pembangun kepercayaan konsumen yaitu komunikasi, 

kepuasan konsumen, reputasi perusahaan dan komitmen perusahaan. Sedangkan 

variabel dependen (variabel terikat) adalah hubungan pemasaran jangka panjang. 

Dengan demikian, berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen yaitu 

komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi perusahaan dan komitmen perusahaan 

terhadap variabel dependen yaitu hubungan pemasaran jangka panjang pada 

pelanggan BPU Rosalia Indah. 

Adanya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen 

akan dapat diketahui dan dinilai setelah melalui analisis data terhadap tanggapan 

dan persepsi pelanggan BPU Rosalia Indah mengenai pengaruh faktor-faktor 

pembangun kepercayaan konsumen terhadap kemungkinan pelaksanaan hubungan 

pemasaran jangka panjang antara BPU Rosalia Indah dengan pelanggannya 

 

F. Hipotesis 

1. Diduga bahwa faktor-faktor pembangun kepercayaan konsumen yang 

terdiri dari komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi perusahaan dan 

komitmen perusahaan secara individual berpengaruh terhadap keinginan 

konsumen BPU Rosalia Indah untuk melakukan hubungan pemasaran 

jangka panjang. 

2. Diduga bahwa faktor-faktor pembangun kepercayaan konsumen yang 

terdiri dari komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi perusahaan dan 

komitmen perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
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keinginan konsumen BPU Rosalia Indah untuk melakukan hubungan 

pemasaran jangka panjang. 

3. Diduga bahwa faktor pembangun kepercayaan yang paling berpengaruh 

terhadap keinginan konsumen BPU Rosalia Indah untuk melakukan 

hubungan pemasaran jangka panjang adalah faktor kepuasan konsumen. 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui persepsi dan tanggapan 

konsumen atau penumpang BPU Rosalia Indah mengenai pengaruh faktor-faktor 

pembangun kepercayaan konsumen untuk melakukan hubungan pemasaran jangka 

panjang.  
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Metode pengambilan data yang digunakan adalah metode survey dengan 

mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpul data yang pokok. Metode survey ini dapat menyediakan data seperti 

perilaku, perasaan, kepercayaan, tingkah laku, pengetahuan, kepemilikan, 

karakteristik personal dan lain-lain. 

Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel para penumpang atau 

pelanggan BPU Rosalia Indah. 

 
B. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

 Adalah sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan 

karakteristik dan ciri-ciri dalam satu atau beberapa hal dan yang 

membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus (Singgih, 2002:79). 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh penumpang atau pelanggan 

BPU Rosalia Indah. 

2. Sampel 

Merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 

diteliti dan dianggap dapat mewakili. Sampel dalam penelitian ini diambil 

dari sebagian penumpang atau pelanggan BPU Rosalia Indah yang 

menggunakan jasa transportasi dari perusahaan tersebut yang telah 

memenuhi kriteria sebagai sampel yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

3. Teknik Sampling 
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Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, 

dengan kriteria/batasan sampel sebagai berikut: 

a. responden yang memenuhi kriteria sebagai sampel adalah responden 

yang telah menggunakan jasa transportasi dari BPU Rosalia Indah 

lebih dari dua kali. Besarnya frekuensi penggunaan jasa sebesar lebih 

dari dua kali sebagai batasan kriteria sampel didasari oleh pendapat 

Fredrick Reinchheld dalam sebuah papernya yang menyatakan bahwa 

dalam berbagai studi telah dikemukakan bahwa seorang pelanggan 

yang loyal akan melakukan dua hingga tiga kali pembelian ulang.  

Besarnya frekuensi responden dalam menggunakan jasa bus 

BPU Rosalia Indah diketahui dengan memberikan pertanyaan 

tambahan mengenai frekuensi responden yang disertakan dalam 

kuesioner yang dibagikan kepada responden. 

b. sampel merupakan penumpang bus Rosalia Indah berbagai jurusan 

dengan berbagai kelas. 

 

Dalam pendugaan proporsi, untuk menentukan besarnya sampel 

dapat digunakan rumus yang dikemukakan oleh Cooper (1997:231) yang 

diterjemahkan oleh Ellen Gunawan dan Imam Nurmawan yaitu : 

n = 2p
pq
σ

+ 1

= 2)051,0(
0,25  

= 97
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dimana  pq = estimasi penyebaran populasi 

σp = 0,051 = kesalahan proporsi standart (0,10 / 1,96 ) 

 
Besar tingkat keyakinan yang  digunakan dalam penelitian adalah 

95 % atau taraf signifikansi (α) = 5 %. Karena populasinya tidak diketahui 

maka rasio pq tidak dapat pernah melebihi 0,25. Apabila kita tidak 

mengetahui nilai p maka kita asumsikan bahwa nilai p = 0,5 dan q = ( 1 – 

0,5 ). Angka 97 yang didapat diatas dibulatkan menjadi 100.  

Teknik pengambilan sampel adalah dengan cara membagikan 

kuesioner kepada responden secara langsung di ruang tunggu penumpang 

kantor pusat BPU Rosalia Indah Surakarta. Dalam proses pengisian 

kuesioner, responden secara langsung didampingi oleh peneliti dengan 

maksud agar dapat diberikan arahan ketika maksud dari item pertanyaan 

kuesioner ada yang kurang bisa dipahami responden. 

 

C. Sumber Data 

1. Jenis data 

a. Data primer  

Merupakan data yang diperoleh untuk pertama kalinya dan 

merupakan segala  informasi yang diamati dan dicatat peneliti di 

lapangan. Data yang akan diambil adalah data mengenai tanggapan 

dan persepsi konsumen mengenai faktor-faktor pembangun 
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kepercayaan yang mempengaruhi keinginan konsumen BPU Rosalia 

Indah untuk melakukan hubungan pemasaran jangka panjang. 

b. Data sekunder 

Merupakan data yang diperoleh atau diusahakan oleh peneliti, 

misalnya data mengenai jumlah dan karakteristik konsumen dari BPU 

Rosalia Indah, volume penjualan tiket, data personalia BPU Rosalia 

Indah, daftar tarif dan kota tujuan dan data lain yang dirasa berkaitan 

dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara. 

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan kepada konsumen pengguna jasa transportasi PO  Rosalia 

Indah. 

b. Kuesioner 

Merupakan cara pencarian data yang dilakukan dengan 

membuat daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden terdiri 

dari: 

1) Pertanyaan umum, berupa pertanyaan mengenai hal- hal yang 

bersifat umum, dalam hal ini adalah identitas responden. 

2) Pertanyaan khusus, yaitu mengenai hal- hal yang bersifat khusus 

yang berkaitan dengan penggunaan jasa transportasi yang ingin 

diketahui dari responden. 

3) Pertanyaan tambahan, yaitu pertanyaan- pertanyaan lain yang 

berhubungan dengan persepsi konsumen mengenai faktor-faktor 
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pembangun kepercayaan yang mempengaruhi keinginan 

konsumen untuk melakukan hubungan pemasaran jangka panjang. 

c. Observasi 

Yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. 

 
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian  

a. Variabel Independen (Variabel independen) 

Variabel independen merupakan variabel yang diharapkan 

mempengaruhi variabel dependen (variabel terikat). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah faktor-faktor pembangun 

kepercayaan konsumen yang terdiri dari: 

1) Komunikasi 

Sarana formal atau informal yang digunakan dalam berbagi 

informasi yang bermanfaat dan tepat waktu antara satu pihak 

(dalam hal ini perusahaan) dengan pihak yang lain (pelanggan) 

dalam melakukan hubungan pemasaran. 

Indikator yang digunakan dalam pengukuran variabel 

komunikasi adalah: 

a) Frekuensi komunikasi adalah tingkat keseringan/kuantitas  

komunikasi yang dijalin oleh BPU Rosalia Indah dengan 

konsumennya. 

b) Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang bersifat dialog 

dan terjadi interaksi antara kedua belah pihak dimana BPU 

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



43

Rosalia Indah mau mendengarkan atau memberi tanggapan 

dalam proses komunikasi antara BPU Rosalia Indah dengan 

konsumennya. 

c) Komunikasi formal adalah bentuk formal komunikasi yang 

digunakan oleh BPU Rosalia Indah dengan konsumennya. 

d) Komunikasi tanpa tekanan adalah kesediaan dan kerelaan 

BPU Rosalia Indah untuk memberi kebebasan kepada 

konsumennya dalam menentukan kebijakan dan tidak 

memanfaatkan pengaruhnya yang dapat merugikan 

konsumennya. 

2) Kepuasan konsumen 

Keseluruhan sikap konsumen yang bernada positif yang 

didasarkan atas penilaian apakah harapan dan keinginan 

konsumen dapat terpenuhi dibandingkan dengan kenyataan yang 

terjadi. 

Indikator yang digunakan dalam pengukuran variabel 

kepuasan konsumen adalah: 

a) Transaksi ulang adalah kesediaan konsumen untuk 

mengadakan transaksi lagi di masa datang karena konsumen 

merasa puas dengan jasa yang diberikan oleh BPU Rosalia 

Indah. 

b) Rasa senang adalah ungkapan perasaan konsumen sebagai 

hasil penilaian atas jasa yang diberikan BPU Rosalia Indah . 
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c) Rasa puas adalah persepsi konsumen tentang kesesuaian 

antara harapan dan kenyataan atas jasa yang diterimanya dari 

BPU Rosalia Indah. 

3) Reputasi perusahaan 

Pandangan konsumen/publik terhadap perusahaan untuk 

menilai baik atau buruknya perusahaan tersebut yang dipandang 

secara global dan menyeluruh. 

Indikator yang digunakan dalam pengukuran variabel 

reputasi perusahaan adalah: 

a) Kredibilitas adalah kemampuan perusahaan untuk dapat 

dipercaya oleh pihak lain yang melakukan hubungan 

pemasaran dengannya. 

b) Keandalan perusahaan adalah persepsi konsumen mengenai 

kemampuan perusahaan untuk memberikan kualitas jasa dan 

pelayanan yang baik kepada konsumennya. 

c) Nama baik adalah persepsi konsumen mengenai riwayat dan 

sejarah perusahaan yang bersifat positif dalam kaitannya 

dengan hubungan perusahaan dengan pihak lain. 

4) Komitmen perusahaan 

Janji, tekad dan itikad perusahaan untuk menjalin suatu 

hubungan yang dekat dan berkelanjutan dengan konsumen. 

Indikator yang digunakan dalam pengukuran variabel 

reputasi perusahaan adalah: 
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a) Wujud komitmen adalah persepsi konsumen mengenai 

bentuk nyata dari komitmen BPU Rosalia Indah untuk 

menjalin hubungan dengan konsumen. 

b) Konsistensi perusahaan adalah persepsi konsumen mengenai 

sikap konsisten yang ditunjukkan oleh BPU Rosalia Indah 

dalam menjalin hubungan dengan konsumennya. 

c) Tidak bersikap oportunis adalah persepsi konsumen bahwa 

BPU Rosalia Indah tidak menunjukkan sikap oportunis dan 

mengesampingkan kepentingan konsumennya. 

 

b. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel independen (variabel independen). Variabel dependen 

(variabel terikat) dalam penelitian ini adalah hubungan pemasaran 

jangka panjang (Relationship Marketing) antara konsumen dengan 

BPU Rosalia Indah. 

Indikator yang digunakan dalam pengukuran variabel 

hubungan pemasaran jangka panjang adalah: 

a) Memelihara hubungan adalah kesediaan dan kemauan konsumen 

untuk melanjutkan hubungan pemasaran dengan BPU Rosalia 

Indah. 

b) Keuntungan hubungan pemasaran jangka panjang adalah persepsi 

konsumen bahwa menjalin hubungan pemasaran jangka panjang 

dengan BPU Rosalia Indah akan mendatangkan keuntungan bagi 

konsumen. 
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c) Fokus pada tujuan jangka panjang adalah kesediaan dan kemauan 

konsumen untuk berorientasi pada tujuan jangka panjang, misalnya 

memberikan kritik yang bersifat membangun demi kesuksesan 

hubungan antara BPU Rosalia Indah dan konsumennya. 

 
2. Teknik Pengukuran Variabel 

 Variabel diukur dengan menggunakan format jawaban tipe Likert 

dimana alternatif jawaban dalam kuesioner disesuaikan dengan 

menggunakan skala empat tingkat. Hal ini bertujuan untuk menghindari 

pengaruh tendensi sentral dimana responden cenderung menempatkan 

jawaban mereka ditengah-tengah angka secara sentral. Pertanyaan-

pertanyaan pada kuesioner untuk atribut-atribut variabel-variabel diatas 

merupakan modifikasi dari penelitian-penelitian lain yang relevan dengan 

penelitian ini dimana masing-masing pertanyaan dalam kuesioner 

mewakili satu indikator pengukuran masing-masing variabel. Adapun 

alternatif jawaban yang diberikan adalah : 

 

Pernyataan Nilai 

Sangat setuju 

Setuju 

Tidak setuju 

Sangat tidak setuju 

Nilai 4 

Nilai 3 

Nilai 2 

Nilai 1 

E. MetodeAnalisis Data 
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Dalam penelitian ini dipakai beberapa alat analisis statistik untuk 

melakukan pengujian hipotesis. Alat analisis yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengujian Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Analisis validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat 

suatu tes melakukan fungsi ukurnya. Semakin tinggi validitas suatu 

fungsi ukur, semakin tinggi pengukuran mengenai sasarannya. 

Validitas ditunjukkan oleh korelasi yang signifikan antara skor item 

pertanyaan dengan skor totalnya, skor total diperoleh dari penjumlahan 

semua skor item. Korelasi antar skor pertanyaan dengan skor totalnya 

harus signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh ukuran statistik tertentu 

yaitu angka korelasi.  

Angka korelasi yang diperoleh harus lebih besar dari critical 

value yang diisyaratkan. Teknik pengukuran validitas yang akan 

digunakan adalah teknik Product Moment (Hussein Umar, 2002:190). 

Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

 

di mana: 

Rxy = koefisien korelasi antara variable X dan Y 

n = jumlah sampel 

X = nilai total atribut 

rxy  = 
))()()((

))(()(
2222 yynxxn

yxxyn
∑−∑∑−∑

∑∑−∑
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Y = nilai dari variabel 

 
Taraf signifikansi ditentukan sebesar 5%, jika diperoleh hasil 

korelasi yang lebih besar dari r tabel, berarti butir pertanyaan tersebut 

valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Pengukuran reliabilitas adalah pengukuran tentang stabilitas 

dan konsistensi dari alat pengukuran. Reliabilitas menunjukkan alat 

ukur ini tidak bias dan sejauh mana konsistensi suatu instrumen 

penelitian didalam mengukur gejala yang sama dalam latar penelitian 

yang berbeda sehingga dapat digunakan kapan saja dan kepada 

responden mana saja. Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Alpha Cronbach’s dimana semakin tinggi koefisien 

reliabilitasnya semakin baik alat ukur yang digunakan. Apabila angka 

Alpha Cronbach’s mendekati 1, maka semakin tinggi tingkat  

reliabilitasnya. Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika mempunyai 

alpha lebih dari 0,6 (Sekaran, 2000:308-312). 

 

Adapun rumus Cronbach Alpha adalah sebagai berikut 

(Hussein Umar, 2002:207). 







−
=

1k
kr11












− ∑ 2

t

2
b1

δ
δ

dimana: 

r11     = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 
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∑ 2
bδ = jumlah varians butir 

2
tδ = varians total 

 
2. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Regresi Linear Berganda 

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 

(intensitas komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi perusahaan dan 

komitmen perusahaan) terhadap varibel tidak bebas (hubungan 

pemasaran jangka panjang). 

Persamaan regresi tersebut dapat dilukiskan sebagai berikut: 

Y = ß 0 + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß4X4 + ei

Keterangan : 

Y = hubungan pemasaran jangka panjang. 

X1 = variabel komunikasi 

X2 = variabel kepuasan konsumen 

X3 = variabel reputasi perusahaan 

X4 = variabel komitmen perusahaan 

ß0 = konstanta 

ß1, ß2, ß3, ß4 = Koefisien regresi 

ei = error 

 
b. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel dependen 

(komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi perusahaan dan komitmen 

perusahaan) secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan 
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terhadap variabel dependen (hubungan pemasaran jangka panjang). 

Nilai t-hitung semakin besar menunjukkan bahwa pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen semakin besar. Pengujian ini 

menggunakan uji dua sisi.  

Langkah-langkah pengujian: 

1) Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. 

 Ho : ß 1 = 0, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan 

secara parsial variabel independen (komunikasi, kepuasan 

konsumen, reputasi perusahaan dan komitmen perusahaan) 

terhadap variabel dependen (hubungan pemasaran jangka 

panjang) 

 H1 : ß 1 ≠ 0, berarti ada pengaruh yang signifikan secara 

parsial variabel independen (komunikasi, kepuasan konsumen, 

reputasi perusahaan dan komitmen perusahaan) terhadap variabel 

dependen (hubungan pemasaran jangka panjang) 

2) Menentukan level of significance (α) yaitu sebesar 0,05. 

3) Kriteria pengujian : 

a) Ho diterima jika -t tabel ≤ t-hitung ≤ t tabel 

Artinya variabel independen secara individu tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen.  

b) Ho ditolak jika t-hitung > t tabel atau -t-hitung < t tabel 
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Artinya variabel independen secara individu mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

4) Perhitungan nilai t 

 

Keterangan : 

ß 1 = koefisien regresi 

Se(ß 1) = standar error koefisien regresi 

5) Kesimpulan 

 Jika t-hitung > t tabel atau t-hitung < -t tabel atau 

probabilitas nilai t atau signifikansi < 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

 Sebaliknya, jika –t tabel ≤ t-hitung ≤ t tabel atau 

probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

 
c. Uji F 

Uji F ini digunakan untuk menguji apakah sekelompok variabel 

indepnden secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

( )1

1

ßSe
ß

t =
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Menguji koefisien regresi secara bersamaan dengan 

menggunakan uji-F atau F-test dengan tahapan sebagai berikut: 

1) Membuat formulasi hipotesis 

 H0 : 0ßßßßß 54321 =====

Berarti variabel independen (X) secara bersama-sama tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) 

H1 : 0ßßßßß 54321 ≠≠≠≠≠

Berarti variabel independen (X) secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y) 

Level signifikansi 5%, V1-k, V2-n-k-1 

 
2) Mencari F – hitung dengan rumus: 

( )
( )

( )kn
R1

1k
R

hitung F 2

2

−
−

−=

Keterangan : R = koefisien determinasi  

n = jumlah sampel 

 

3) Keputusan : 

a. Ho diterima jika F hitung < F tabel 

Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

b. Ho ditolak jika F hitung > F tabel 
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Artinya variabel independen secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

 
d. Uji R2

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase 

total variasi dalam variabel  dependen yang diterangkan oleh variabel 

independen secara bersama-sama. Tingkat ketepatan regresi 

dinyatakan dalam koefisien determinasi yang besarnya antara nol dan 

satu (0 ≤ R2 ≤ 1). Jika koefisien determinasi mendekati satu, maka 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan 

sempurna atau terdapat suatu kecocokan yang sempurna (variabel 

independen yang dipakai dapat menerangkan dengan baik variabel 

dependennya). Namun jika koefisien determinasi adalah nol (0) berarti 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Perhitungan koefisien determinasi adalah sebagai berikut: 

 

R 2222

2
2

)()(xn
y)x-xyn(

yynx ∑−∑∑−∑
∑∑∑=

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan membahas dan menganalisis data penelitian mengenai 

pengaruh faktor-faktor pembangun kepercayaan terhadap keinginan konsumen 
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untuk melakukan hubungan jangka panjang. Analisis data penelitian ini 

merupakan pembuktian dari hipotesis penelitian.  

Melalui proses analisis data ini, akan diketahui apakah hipotesis terbukti 

sehingga mampu menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah. Analisis yang 

dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari analisis validitas dan analisis reliabilitas 

terhadap item pertanyaan dalam kuesioner serta analisis untuk pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji regresi linear berganda. 

 
A. Gambaran Umum BPU Rosalia Indah 

1. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya 

BPU Rosalia Indah adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pelayanan jasa angkutan, yang kepemimpinannya dipegang langsung oleh 

pemiliknya sendiri. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1989 oleh Bapak 

Yustinus Soeroso. Pada awal berdirinya, perusahaan memiliki 26 travel 

dengan akte notaris 11 Maret 1992 dan Nomor Ijin Usaha BPU No. 

05/02/BPU/III/1991. Dalam perkembangannya, BPU Rosalia Indah setiap 

tahun selalu mengalami penambahan armadanya. Pada tahun 1993 dengan 

menambah bus sebanyak 27, pada tahun 1998 bus sebanyak 95 dan travel 

sebanyak 25, pada tahun 1999 bus sebanyak 102, pada tahun 2000 bus 

sebanyak 119 dan travel Era 2000 sebanyak 35, tahun 2002 bus sebanyak  

127 dan travel sebanyak 35 dan pada tahun 2003/2004 bus sebanyak 137 

dan travel 38. 

Dengan semakin banyaknya jumlah armada yang dimiliki, maka 

perusahaan membutuhkan lokasi yang dapat mendukung kelancaran 

kegiatan operasinya. Untuk itu, pimpinan perusahaan memindahkan kantor 
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pusat dan garasinya ke Jalan Raya Solo-Sragen Km 7,5 Gerdu, Ngringo, 

Jaten, Karanganyar. 

Keberadaan BPU Rosalia Indah ini sebagai perusahaan pelayanan 

jasa transportasi disambut baik oleh masyarakat. Dalam melakukan 

kegiatan operasinya, pimpinan perusahaan tidak menetapkan besarnya 

setoran yang harus dicapai oleh satu kru bus dalam satu harinya. Jadi 

besanya setoran tergantung dari kenyataan jumlah penumpang yang ada 

dengan harga tiket sesuai dengan ketentuan perusahaan.  

 
2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan hubungan-

hubungan diantara berbagai fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi 

yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab 

yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Dengan adanya struktur 

organisasi, maka akan memperjelas pembagian kerja untuk masing-masing 

bagian. 

 

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



56

Adapun tanggung jawab, fungsi dan tugas dari masing-masing 

bagian dalam struktur organisasi BPU Rosalia Indah adalah sebagai 

berikut: 

a. Direktur Utama 

Direktur utama bertanggung jawab langsung kepada direksi 

dalam  tugasnya memimpin direktur keuangan dan direktur umum. 
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Dalam hal ini, direktur utama bertanggung jawab atas segala hal yang 

berhubungan dengan kegiatan perusahaan. 

b. Direktur Keuangan 

Direktur keuangan bertanggung jawab atas segala hal yang 

berhubungan dengan keuangan perusahaan secara langsung kepada 

direktur utama. Dalam pelaksanaan tugasnya, direktur keuangan 

memimpin kepala bagian keuangan yang nantinya bertanggung jawab 

atas segala hal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. 

c. Direktur Umum 

Direktur umum bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan 

secara langsung kepada direktur utama. Dalam kegiatannya, direktur 

umum memimpin bagian operasional, bagian pool dan bagian 

personalia serta bertanggung jawab atas segala hal yang berhubungan 

dengan masalah operasional, pool dan personalia tersebut. 

d. Manager Financial Accounting 

Berkewajiban mempertanggungjawabkan proses dan hasil kerja 

kepada direktur utama, berkewajiban atas kelancaran operasi bagian 

keuangan, akuntansi dan rumah tangga. 

e. Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan 

Kepala bagian administrasi dan keuangan bertanggung jawab 

langsung kepada direktur keuangan berkenaan dengan segala hal 

dalam administrasi serta keuangan perusahaan. Dalam melaksanakan 

fungsinya sebagai pengelola administrasi dan keuangan perusahaan, 

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



58

kepala bagian administrasi dan keuangan mengepalai bagian akuntansi, 

komputer, kasir, pajak dan gaji.  

Adapun tugas kepala bagian administrasi dan keuangan adalah 

bertanggung jawab mengenai: 

- administrasi kantor dan perusahaan 

- data keuangan perusahaan 

- laporan keuangan perusahaan (neraca, neraca lajur, laporan laba 

rugi dan sebagainya) 

- analisis laporan finansial perusahaan 

- pengeluaran dan pemasukan kas perusahaan (cash flow)

f. Kepala Urusan Akuntansi dan Komputer 

Kepala urusan akuntansi dan komputer bertanggung jawab 

langsung kepada kepala bagian administrasi dan keuangan dalam 

menjalankan fungsinya sebagai pengelola sistem akuntansi komputer 

perusahaan. 

Kepala urusan akuntansi komputer memiliki tugas: 

- menjalankan sistem akuntansi komputer perusahaan 

- menganalisis dan mencatat transaksi keuangan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

- melaksanakan auditing transaksi keuangan perusahaan 

- mencatat data pemasukan dan pengeluaran setiap hari 

g. Bagian Kasir 
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Bagian kasir bertanggung jawab secara langsung terhadap 

kepala bagian administrasi dan keuangan perusahaan dalam 

menjalankan fungsinya sebagai pengelola uang kas perusahaan. 

Bagian kasir memiliki tugas: 

- membuat dan mengerjakan buku kas harian 

- bertanggung jawab menerima dan mengeluarkan kas 

- mencatat pemasukan dan pengeluaran kas 

h. Bagian Pajak 

Bagian pajak bertanggung jawab langsung kepada kepala 

bagian administrasi dan keuangan dalam menjalankan fungsinya 

sebagai pengelola pajak perusahaan. Adapun tugas bagian pajak 

adalah: 

- menyiapkan bukti pembayaran pajak dan kinta dari dinas pajak 

- mengisi data-data pembayaran pajak 

- membuat jadwal pembayaran pajak dan kir kendaraan 

i. Bagian Gaji 

Bagian gaji bertanggung jawab langsung kepada kepala bagian 

administrasi dan keuangan perusahaan dalam menjalankan fungsinya 

sebagai pengelola gaji bagi seluruh karyawan perusahaan. Adapun 

tugas dari bagian gaji adalah: 

- menyediakan peraturan penggajian dan ketetapan besanya gaji 

- membuat daftar nama dan besarnya gaji karyawan setiap bulan 

- mencatat penerimaan karyawan baik bonus, ekstra dan lain-lain 

j. Kepala Bagian Operasional 

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



60

Kepala bagian operasional bertanggung jawab atas masalah 

operasional sehari-hari perusahaan kepada direktur umum. Dalam 

menjalankan fungsinya sebagai penanggung jawab operasional 

perusahaan, kepala bagian operasional mengepalai urusan perjalanan, 

urusan pemasaran, urusan kontrol dan urusan hubungan masyarakat. 

Adapun tugas dari kepala bagian operasional perusahaan adalah 

bertanggung jawab mengenai: 

- kebutuhan kendaraan yang akan dioperasikan setiap harinya 

- jadwal pemberangkatan kendaraan setiap harinya 

- pengecekan kelayakan kendaraan untuk dioperasikan 

k. Kepala Urusan Perjalanan 

Kepala urusan perjalanan bertanggung jawab langsung kepada 

kepala bagian operasional dalam menjalankan fungsinya sebagai 

pengelola urusan perjalanan yang dilakukan oleh perusahaan. Kepala 

bagian urusan perjalanan mengepalai staf dalam menjalankan tugas: 

- menentukan jumlah kendaraan yang perlu dioperasikan 

- memeriksa permintaan perlu tidaknya bus setoring 

l. Bagian Loket 

Bagian loket bertanggung jawab secara langsung kepada kepala 

bagian operasional dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola 

urusan pemasaran perusahaan. Bagian loket bertanggung jawab atas 

penjualan tiket yang dilakukan oleh perusahaan kepada penumpang 

secara langsung. 

m. Bagian Kontrol 
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Bagian kontrol bertanggung jawab secara langsung kepada 

kepala bagian operasional dalam menjalankan fungsinya sebagai 

pengontrol kegiatan operasional perusahaan sehari-sehari. Adapun 

yang menjadi tugas bagian kontrol adalah: 

- mencatat jumlah penumpang dan tujuan untuk masing-masing 

kendaraan 

- mengontrol jumlah penumpang sesuai daftar penumpang sebelum 

bus berangkat dan memaraf daftar penumpang 

n. Bagian Keamanan dan Humas 

Bagian hubungan masyarakat bertanggung jawab langsung 

kepada kepala bagian operasional perusahaan dalam menjalankan 

fungsinya sebagai pengelola hubungan perusahaan dengan masyarakat.  

o. Kepala Bagian Pool 

Kepala bagian pool bertanggung jawab mengenai masalah yang 

menjadi wewenangnya secara langsung kepada direktur umum. Dalam 

menjalankan fungsinya sebagai pengelola urusan pool, kepala bagian 

pool mengepalai urusan rumah tangga, urusan bengkel dan urusan 

logistik. 

Adapun tugas dari kepala bagian pool adalah bertanggung 

jawab mengenai: 

- pelaksanaan kerja rumah tangga, bengkel, logistik dan kru 

- perawatan, perbaikan dan pengoperasian kendaraan 

- pembinaan kedisiplinan kerja, keaktifan, kejujuran dan  loyalitas 

karyawan pool 
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p. Kepala Urusan Rumah Tangga 

Kepala urusan rumah tangga bertanggung jawab langsung 

kepada kepala bagian pool dalam menjalankan fungsinya sebagai 

pengelola masalah rumah tangga perusahaan. Kepala urusan rumah 

tanggga mengepalai staf dalam melaksanakan tugas: 

- menginventarisasi perusahaan 

- mengatur inventaris perusahaan  

- melakukan pengadaan dan penghapusan inventaris perusahaan  

q. Kepala Sub Bagian Mekanik 

Kepala sub bagian mekanik bertanggung jawab langsung 

kepada kepala bagian pool dalam menjalankan fungsinya sebagai 

pengelola urusan bengkel perusahaan. Kepala bagian mekanik 

mengepalai staf dalam melaksanakan tugas: 

- merawat, mengontrol dan memperbaiki kendaraan 

- menyiapkan kendaraan yang benar-benar layak untuk dioperasikan 

- mengawasi cara kerja bagian mekanik dan memberikan pengarahan 

r. Kepala Urusan Logistik 

Kepala urusan logistik bertanggung jawab langsung kepada 

kepala bagian pool dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola 

logistik perusahaan yaitu mengenai suku cadang kendaraan yang 

dimiliki perusahaan. Kepala urusan logistik mengepalai staf dalam 

melaksanakan tugas: 

- melakukan pengadaan suku cadang dan perlengkapan kendaraan 
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- menganalisis suku cadang yang akan diganti dan kemudian 

menindaklanjuti 

s. Kepala Bagian Personalia 

Kepala bagian personalia dalam menjalankan kegiatannya 

sehari-hari bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Dalam 

menjalankan fungsinya sebagai pengelola masalah personalia 

perusahaan, kepala bagian personalia mengepalai urusan administrasi 

kepegawaian. Adapun tugas kepala bagian personalia adalah 

bertanggung jawab mengenai: 

- penentuan cakupan tugas dan tanggung jawab masing-masing 

karyawan 

- program kebutuhan dan penataan karyawan 

- rekruitmen karyawan, pembinaan, penertiban, mutasi dan 

pemberhentian karyawan 

t. Bagian Administrasi Kepegawaian 

Bagian administrasi kepegawaian bertanggung jawab langsung 

kepada kepala bagian personalia dalam menjalankan fungsinya sebagai 

pengelola administrasi kepegawaian perusahaan. Bagian administrasi 

kepegawaian melaksanakan tugas: 

- menyeleksi dan melakukan tes terhadap calon karyawan baru 

- membuat peraturan perusahaan dan ketenagakerjaan 

u. Bagian Kesejahteraan 
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Bagian kesejahteraan bertanggung jawab langsung kepada 

kepala bagian personalia dalam menjalankan fungsinya sebagai 

penanggung jawab masalah kesejahteraan karyawan perusahaan. 

Bagian kesejahteraan mempunyai tugas: 

- memberi perlindungan dan kesejahteraan pada karyawan 

- menerima masukan dari karyawan yang menyangkut masalah 

kesejahteraan mereka 

v. Manajer Personalia dan SDM 

- berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil 

kerja kepada direktur utama 

- berkewajiban atas kelancaran kinerja Kabag. Personalia, Kabag. 

Pool, Kabag Kru dan Kabag Pemasaran 

w. Asisten Manajer Personalia dan SDM 

- berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil 

kerja kepada Manajer Personalia dan SDM 

- bertanggung jawab terhadap semua permasalahan perusahaan yang 

berkaitan dengan hukum, baik secara pidana maupun perdata 

x. Kepala Urusan Pembinaan SDM dan Hukum 

Kepala urusan sumber daya manusia dan hukum bertanggung 

jawab langsung kepada kepala bagian personalia dalam menjalankan 

fungsinya sebagai penanggung jawab segala hal yang berhubungan 

dengan sumber daya manusia dan hukum pada perusahaan. Kepala 

bagian SDM dan hukum mengepalai staf dalam menjalankan tugas: 
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- membuat cakupan tugas dan tanggung jawab masing-masing 

karyawan perusahaan 

- menyusun program kebutuhan dan penataan karyawan perusahaan 

 
3. Personalia 

a. Tenaga Kerja 

Adapun perincian jumlah karyawan BPU Rosalia Indah 

Surakarta per 1 September 2004 adalah sebagai berikut: 

1. Direktur Utama    : 1 orang 

2. Direktur Keuangan    : 1 orang 

3. Direktur Umum    : 1 orang 

4. Manajer Personalia dan SDM   : 1 orang 

5. Manajer Financial dan Accounting  : 1 orang 

6. Kabag. Administrasi dan Keuangan   : 1 orang 

- staf       : 20 orang 

7. Kasir      : 3 orang 

8. Pajak      : 1 orang 

9. Gaji      : 2 orang 

10. Kabag. Operasional    : 1 orang 

11. Kaur. Perjalanan    : 1 orang 

- Staf      : 3 orang 

- Pengemudi bus    : 240 orang 

- Pembantu sopir (kernet)   : 130 orang 

- Pengemudi travel    : 54 orang 
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12. Kontrol     : 7 orang 

13. Humas      : 1 orang 

14. Kabag. Pool     : 1 orang 

15. Kaur. Rumah Tangga    : 1 orang 

- staf      : 37 orang 

16. Kaur. Bengkel/Garasi    : 1 orang 

- staf      : 115 orang 

17. Kaur. Logistik/Gudang   : 1 orang 

- staf      : 13 orang 

18. Kabag. Personalia    : 1 orang 

- staf      : 21 orang 

19. Administrasi Kepegawaian   : 1 orang 

20. Kesejahteraan     : 1 orang 

21. Kaur. SDM dan Hukum   : 1 orang 

22. Satpam      : 22 orang 

23. SPBU      : 38 orang 

24. Rumah Makan dan Hotel Ros In  : 137 orang 

25. Pemasaran      : 59 orang 

 
Perwakilan daerah: 

- Surakarta  : 8 orang - Maospati : 5 orang 

- Bitung  : 44 orang - Surabaya : 12 orang 

- Bogor  : 4 orang - Yogyakarta : 10 orang 

- Wonogiri  : 10 orang - Sumatera  : 11 orang 

- Madiun  : 22 orang 
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b. Sistem Penggajian 

Sistem penggajian yang dipakai pada perusahaan adalah: untuk 

karyawan yang bekerja sebagai direktur, kepala bagian, kepala urusan 

dan staf-staf bagian akan diberikan gaji secara bulanan. Sedangkan 

untuk pengemudi dan pembantu pengemudi, setiap kali 

berangkat/melakukan perjalanan akan diberikan sebuah kupon atau 

disebut premi yang nantinya akan diakumulasikan untuk tiap bulannya 

beserta gaji yang didasarkan atas golongannya.  

Adapun penggolongan tersebut adalah: 

Golongan A : menurut penilaian baik, sopan dan rajin 

Golongan B : menurut penilaian baik 

Golongan C  : menurut penilaian agak malas atau karyawan baru. 

 
Penilaian atas pengemudi dan pembantu pengemudi dilakukan 

oleh salah satu staf perjalanan yang kemudian menentukan golongan 

dari masing-masing pengemudi dan pembantu pengemudi dan bisa 

berubah-ubah berdasarkan kinerja masing-masing. 

 
4. Pemasaran  

BPU Rosalia Indah bergerak di bidang jasa angkutan penumpang. 

Dalam pengoperasian armadanya, perusahaan menyediakan lima jenis bus 

untuk dapat melayani berbagai segmen pasar, yang terdiri atas bus non 

AC, Patas AC, Executive Class, Business Class dan Super Executive 

Class. Berbagai kota yang menjadi tujuan diantaranya Jakarta, Tangerang, 

Bogor, Merak, Lampung, Kotabumi, Bukit Kemuning dan Tulang 
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Bawang. Berikut adalah tabel yang menyajikan daftar berbagai kota 

tujuan, kelas dan tarif bus BPU Rosalia Indah yang berangkat dari kota 

Surakarta. 

 
Tabel IV.1. 

Daftar Kota Tujuan, Kelas dan Tarif  BPU Rosalia Indah 
(dari kota Surakarta, berlaku mulai 12 Januari 2004) 

 

KELAS DAN TARIF BUS 
KOTA TUJUAN 

NON AC 
PATAS 

AC EXECUTIVE BUSINESS
SUPER 

EXECUTIVE
JAKARTA Rp40.000 Rp50.000 Rp94.000 Rp100.000 Rp115.000
TANGERANG Rp43.000 Rp53.000 Rp97.500 Rp110.000 Rp125.000
BOGOR Rp43.000 Rp53.000 Rp97.500 Rp105.000 Rp125.000
MERAK Rp51.000 Rp61.000 Rp114.000 Rp125.000 -
LAMPUNG - - Rp150.000 - -
KOTABUMI - - Rp160.000 - -
BUKIT KEMUNING - - Rp165.000 - -
TULANG BAWANG - - Rp165.000 - -
KAPASITAS KURSI 50  50  32  28  22 

Sumber: Bag. Marketing dan Sales BPU Rosalia Indah (2004). 

 
Untuk penjualan tiket kepada konsumen di kantor pusat BPU 

Rosalia Indah Surakarta. Selain itu, penjualan tiket dilayani oleh kantor 

perwakilan dan agen-agen resmi perusahaan yang berada diberbagai kota. 

Hingga sekarang, agen resmi dari BPU Rosalia Indah berjumlah 78 dan 

terdapat di 50 kota.  

 
B. Deskripsi Responden Penelitian 

 Responden dalam penelitian ini adalah bagian dari keseluruhan 

penumpang/pelanggan BPU Rosalia Indah yang telah memenuhi kriteria sebagai 

sampel, dimana dia telah menggunakan jasa transportasi dari BPU Rosalia Indah 

lebih dari dua kali. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 
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sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria 

tertentu.  

 Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling, dipilih 

dengan pertimbangan pribadi peneliti bahwa untuk mengetahui ada tidaknya suatu 

kecenderungan hubungan/ikatan jangka panjang antara konsumen dan perusahaan 

maka salah satu indikatornya adalah apakah konsumen mengkonsumsi jasa yang 

sama dan dari perusahaan yang sama secara berulang. Dengan demikian, 

diperlukan adanya suatu kriteria sebagai pembatasan sampel yang akan dipilih. 

Adapun jumlah sampel yang diambil adalah sebesar 100 orang yang merupakan 

pembulatan dari jumlah sampel hasil perhitungan sebesar 97 orang. Hal ini 

bertujuan untuk memudahkan perhitungan. 

 Selanjutnya, berdasarkan informasi yang didapat dari kuesioner yang 

diberikan maka responden akan digolongkan kedalam beberapa kelompok yang 

didasarkan atas jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan,tingkat pendidikan dan 

jenis pekerjaan.   

1. Jenis Kelamin 

 Responden dalam penelitian ini yang merupakan bagian dari 

keseluruhan penumpang atau pelanggan BPU Rosalia Indah, berdasarkan 

jenis kelamin dapat dikelompokkan menjadi pria dan wanita. Berdasarkan 

hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa dari 100 orang responden 

jumlah responden pria sebanyak 67 orang  atau 67% dan responden wanita 

sebanyak 33 orang atau 33 %. 
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Tabel IV.2. 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 
Pria 67 67% 
Wanita 33 33% 
Jumlah 100 100 % 

Keterangan: Data primer diolah, 2004 

2. Usia Responden 

 Dalam penelitian ini responden dikelompokkan dalam empat 

kelompok usia yaitu usia kurang dari 20 tahun, usia 20 tahun sampai 30 

tahun, usia 30 sampai 40 tahun dan 40 tahun keatas. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari hasil penelitian, distribusi frekuensi usia responden 

adalah sebagai berikut: 

 
Tabel IV.3. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
 

Usia  Jumlah Prosentase 
Kurang dari 20 tahun 7 7% 
20 tahun – 30 tahun 33 33% 
30 tahun – 40 tahun 47 47% 
40 tahun keatas  13 13% 
Jumlah  100 100% 

Keterangan: Data primer diolah, 2004 

 
Dari tabel IV.3 diatas dapat diketahui bahwa responden dengan 

kelompok usia 30 tahun sampai 40 tahun memiliki jumlah yang terbesar 

yaitu 47 orang atau 47%, kelompok usia 20-30 tahun berjumlah 33 orang 

atau 33%, kelompok usia lebih dari 40 tahun berjumlah 13 orang atau 13% 

dan kelompok usia dibawah 20 tahun berjumlah 7 orang atau 7%. 
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3. Pendapatan 

 Dalam hal ini responden dibagi dalam empat kategori berdasarkan 

jawaban yang diberikan yaitu pendapatan kurang dari Rp 500.000,00, 

antara Rp 500.000,00 sampai Rp 1.000.000,00, antara Rp 1.000.000,00 

sampai Rp 2.000.000,00; dan diatas Rp 2.000.000,00. 

 
Tabel IV.4. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 
 

Pendapatan Jumlah Prosentase 
Kurang dari Rp 500.000,00 14 14% 
Rp 500.000,00 - Rp 1.000.000,00 49 49% 
Rp 1.000.000,00 – Rp 2.000.000,00 32 32% 
Diatas Rp 2.000.000,00 5 5% 
Jumlah  100 100% 

Keterangan: Data primer diolah, 2004 

 
Dari tabel IV.4 diketahui bahwa responden dengan pendapatan 

kurang dari Rp 500.000,00 berjumlah 14 orang atau 14%, pendapatan Rp 

500.000,00 sampai Rp 1.000.000,00 sebanyak 49 orang atau 49%, 

pendapatan Rp 1.000.000,00 sampai Rp 2.000.000,00 sebanyak 32 orang 

atau 32% dan pendapatan lebih dari Rp 2.000.000,00 hanya sebanyak 5 

orang atau 5%. 

4. Tingkat Pendidikan  

 Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan responden dikelompokkan 

dalam lima kategori yaitu responden dengan tingkat pendidikan SD/SMP, 

responden dengan tingkat pendidikan SMA, responden dengan tingkat 

pendidikan D3, responden dengan tingkat pendidikan S1 dan responden 

dengan tingkat pendidikan S2/S3. 
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Tabel IV.5. 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

Pendidikan Jumlah Prosentase 
SD/SMP 12 3% 
SMA 39 39% 
D3 15 15% 
S1 28 28% 
S2/S3 6 6% 
Jumlah  100 100% 

Keterangan: Data primer diolah, 2004 

 
Dari tabel IV.5 dapat diketahui responden dengan tingkat 

pendidikan SMA berjumlah paling besar yaitu 39 orang atau 39%, 

responden dengan tingkat pendidikan S1 yaitu 28 orang atau 28%, 

responden dengan tingkat pendidikan D3 yaitu 15 orang atau 15%, 

responden dengan tingkat pendidikan SD/SMP yaitu 12 orang atau 12% 

dan responden dengan tingkat pendidikan S2/S3 yaitu 6 orang atau 6%. 

5. Jenis Pekerjaan  

Dalam penelitian ini, jenis pekerjaan responden dikelompokkan 

dalam enam macam yaitu PNS, TNI/Polri, Pegawai Swasta, Wiraswasta, 

Pelajar/Mahasiswa dan Lain-lain. 

 
Tabel IV.6. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 
 

Jenis Pekerjaan Jumlah Prosentase 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) 12 12% 
TNI/Polri 3 3% 
Pegawai Swasta 34 34% 
Wiraswasta 26 26% 
Pelajar/Mahasiswa 19 19% 
Lain-lain 6 6% 
Jumlah  100 100% 

Keterangan: Data primer diolah, 2004 
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Berdasarkan tabel IV.6 diatas dapat diketahui bahwa responden 

yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 12 orang atau 

12%, TNI/Polri berjumlah 3 orang atau 3%, Pegawai Swasta berjumlah 34 

orang atau 34%, Wiraswasta berjumlah 26 orang atau 26%, 

Pelajar/Mahasiswa berjumlah 19 orang atau 19% dan sisanya berjumlah 6 

orang atau 6% bekerja diluar kategori yang telah ditetapkan. 

 
C. Pengujian Instrumen Penelitian 

Sebelum dilakukan analisis data terhadap hasil data primer maka perlu 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner yang dipakai dalam 

penelitian ini. 

1. Uji Validitas 

Analisis validitas digunakan untuk mengetahui seberapa cermat 

suatu tes melakukan fungsi ukurnya. Semakin tinggi validitas suatu fungsi 

ukur, maka semakin tinggi pengukuran mengenai sasarannya. Validitas 

ditunjukkan oleh korelasi yang signifikan antara skor item pertanyaan 

dengan skor totalnya dimana skor total diperoleh dari penjumlahan semua 

skor item. Korelasi antara skor pertanyaan dengan skor totalnya harus 

signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh ukuran statistik tertentu yaitu angka 

korelasi. Angka korelasi yang diperoleh harus lebih besar dari critical 

value yang diisyaratkan. Teknik pengukuran validitas yang akan 

digunakan adalah teknik Product Moment dari Pearson. 
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Tabel IV.7 
Rangkuman Hasil Uji Validitas terhadap Kuesioner 

 

Variabel  Kuesioner  r-hitung r-tabel Keterangan
Item 1 0,794 0,195 Valid 
Item 2 0,653 0,195 Valid 
Item 3 0,693 0,195 Valid 

Komunikasi 

Item 4 0,661 0,195 Valid 
Item 5 0,744 0,195 Valid 
Item 6 0,790 0,195 Valid Kepuasan 

konsumen Item 7 0,747 0,195 Valid 
Item 8 0,718 0,195 Valid 
Item 9 0,780 0,195 Valid Reputasi 

perusahaan Item 10 0,749 0,195 Valid 
Item 11 0,807 0,195 Valid 
Item 12 0,779 0,195 Valid Komitmen 

perusahaan Item 13 0,679 0,195 Valid 
Item 14 0,768 0,195 Valid 
Item 15 0,779 0,195 Valid Hubungan jangka 

panjang Item 16 0,694 0,195 Valid 
Keterangan: data primer diolah, 2004 

 
Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, maka dapat 

dikemukakan bahwa hasil uji r-hitung pada setiap item pertanyaan lebih 

besar dari nilai r-tabel. Dengan demikian, semua item pertanyaan yang 

digunakan dalam kuesioner adalah valid. (Data selengkapnya disajikan 

dalam lampiran). 

2. Uji Reliabilitas 

Pengukuran reliabilitas adalah pengukuran tentang stabilitas dan 

konsistensi dari alat pengukuran. Reliabilitas menunjukkan alat ukur ini 

tidak bias dan sejauh mana konsistensi suatu instrumen penelitian didalam 

mengukur gejala yang sama dalam latar penelitian yang berbeda sehingga 

dapat digunakan kapan saja dan kepada responden mana saja. Untuk 

mengukur reliabilitas akan digunakan alat analisis Alpha Cronbach’s.
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Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika mempunyai alpha lebih dari 0,6 

dan apabila angka Alpha Cronbach mendekati 1, maka semakin tinggi 

tingkat reliabilitasnya  (Sekaran, 2000:308-312). 

 
Tabel IV.8 

Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas terhadap Kuesioner 
 

Variabel 
Koefisien 

Cronbach's Alpha Keterangan 
Komunikasi (X1) 0,6999 Reliabel 
Kepuasan konsumen (X2) 0,6385 Reliabel 
Reputasi perusahaan (X3) 0,6087 Reliabel 
Komitmen perusahaan (X4) 0,6096 Reliabel 
Hubungan pemasaran jangka panjang (Y) 0,6051 Reliabel 

Keterangan: data primer diolah, 2004 

 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program SPSS, hasil uji reliabilitas terhadap variabel komunikasi 

adalah sebesar 0,6999, variabel kepuasan konsumen adalah sebesar 

0,6385, variabel reputasi perusahaan adalah sebesar 0,6087, variabel 

komitmen perusahaan adalah sebesar 0,6096 dan variabel hubungan 

jangka panjang adalah sebesar 0,6051.  

Dengan demikian, semua item pertanyaan yang digunakan untuk 

mengukur variabel komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi 

perusahaan,komitmen perusahaan dan hubungan jangka panjang adalah 

reliabel sehingga semua item dapat digunakan sebagai alat pengukuran.   

 
D. Pengujian Hipotesis 

Dalam sub bab ini akan dilakukan analisis terhadap data-data yang telah 

diperoleh dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 
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mengetahui ada tidaknya pengaruh faktor-faktor pembangun kepercayaan 

konsumen untuk melakukan hubungan jangka panjang pada BPU Rosalia Indah 

Surakarta. Analisis ini dilakukan melalui analisis regresi linear berganda. Hasil 

analisis dapat dilihat sebagai berikut. (Data selengkapnya disajikan dalam 

lampiran). 

Tabel IV.9 

Rangkuman Hasil Pengolahan dengan Menggunakan Regresi Linear Berganda 
mengenai Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Pembangun Kepercayaan terhadap 
Keinginan Konsumen untuk Melakukan Hubungan Pemasaran Jangka Panjang. 

 

Variabel 
Koef. 

Regresi Std.Error t-hitung t-tabel
Komunikasi (X1) 0,08930 0,043 2,053 1,96 
Kepuasan konsumen (X2) 0,642 0,059 10,931 1,96 
Reputasi perusahaan (X3) 0,104 0,049 2,140 1,96 
Komitmen perusahaan (X4) 0,105 0,045 2,314 1,96 

Konstanta  0,704
R-Squared 0,770
Adj. R-Squared 0,760
F hitung 79,586
Probabilitas F 0,000

Keterangan: data primer diolah, 2004 

 
1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

Y = ß0 + ß 1X1 + ß 2X2 + ß 3X3 + ß 4X4 + ei

Dimana: 

Y = hubungan jangka panjang  

ß o = konstanta 

X1 = variabel komunikasi 
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X2 = variabel kepuasan konsumen 

X3 = variabel reputasi perusahaan 

X4 = variabel komitmen perusahaan 

ß 1, ß 2, ß 3, ß 4 = koefisien regresi 

ei = error 

 
Hasil pengolahan data untuk regresi linear berganda dengan 

menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel IV.9 diatas. Dari 

tabel diatas dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai 

berikut: 

Y = 0,704 + 0,08930 X1 + 0,642 X2 + 0,104 X3 + 0,105 X4

Dari persamaan regresi linear berganda diatas dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta bernilai positif menunjukkan bahwa apabila tidak ada 

variabel X1, X2, X3, X4, keinginan konsumen untuk menjalin hubungan 

jangka panjang (Y) dengan BPU Rosalia Indah akan tetap ada. Dengan 

demikian, konsumen akan tetap berkeinginan untuk menjalin 

hubungan jangka panjang dengan BPU Rosalia Indah walaupun faktor-

faktor pembangun kepercayaan yaitu komunikasi, kepuasan konsumen, 

reputasi perusahaan dan komitmen perusahaan tidak ada. Hal ini 

mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi 

keinginan konsumen untuk menjalin hubungan pemasaran jangka 

panjang yang tidak terobservasi atau tidak termasuk dalam model. 
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b. Koefisien regresi variabel komunikasi (ß 1) bernilai positif  

Koefisien regresi variabel komunikasi (X1) terhadap hubungan 

jangka panjang (Y) bernilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap 

perubahan variabel komunikasi akan mempengaruhi perubahan 

hubungan jangka panjang apabila variabel lainnya tetap, secara linear 

atau searah. 

Apabila ada proses komunikasi (X1) yang terjalin baik antara 

BPU Rosalia Indah dengan pelanggannya semisal dalam kecepatan 

penanganan komplain pelanggan, pengadaan pusat informasi 

pelanggan dan sebagainya, maka keinginan pelanggan untuk 

melakukan hubungan jangka panjang dengan BPU Rosalia Indah akan 

meningkat. 

c. Koefisien regresi variabel kepuasan konsumen (ß 2) bernilai positif. 

Koefisien regresi variabel kepuasan konsumen (X2) terhadap 

hubungan jangka panjang bernilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap 

perubahan variabel kepuasan konsumen akan mempengaruhi 

perubahan hubungan jangka panjang apabila variabel lainnya tetap, 

secara linear dan searah. 

Apabila ada peningkatan kepuasan pelanggan (X2) yang 

dikarenakan semisal oleh pelayanan yang bagus, ketepatan jadwal 

keberangkatan, keramahan dan kesopanan karyawan dan sebagainya, 

maka keinginan pelanggan untuk melakukan hubungan jangka panjang 

dengan BPU Rosalia Indah akan semakin meningkat. 
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d. Koefisien regresi variabel reputasi perusahaan (ß 3) bernilai positif. 

Koefisien regresi variabel reputasi perusahaan (X3) terhadap 

hubungan jangka panjang bernilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap 

perubahan variabel reputasi perusahaan akan mempengaruhi 

perubahan hubungan jangka panjang apabila variabel lainnya tetap, 

secara linear atau searah. 

Apabila BPU Rosalia Indah memiliki reputasi perusahaan (X3)

yang baik dimata konsumen dikarenakan oleh kualitas jasa yang 

diberikan, memiliki kredibilitas dan nama baik, maka keinginan 

konsumen untuk melakukan hubungan jangka panjang dengan BPU 

Rosalia Indah akan semakin meningkat. 

e. Koefisien regresi variabel komitmen perusahaan (ß 4) bernilai positif. 

Koefisien regresi variabel komitmen perusahaan (X4) terhadap 

hubungan jangka panjang bernilai positif. Hal ini berarti bahwa setiap 

perubahan variabel komitmen perusahaan akan mempengaruhi 

perubahan hubungan jangka panjang apabila variabel lainnya tetap, 

secara linear atau searah. 

Apabila BPU Rosalia Indah memiliki komitmen (X4) yang 

tinggi untuk memelihara hubungan dengan pelanggannya semisal 

dengan selalu konsisten dalam pelayanan, tidak melakukan tindakan 

yang merugikan pelanggan, maka keinginan pelanggan untuk 

melakukan hubungan jangka panjang dengan BPU Rosalia Indah akan 

meningkat. 
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2. Uji t 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara 

individu. Pengujian regresi digunakan uji dua arah (two tailed test) dengan 

menggunakan α = 5% yang berarti bahwa tingkat keyakinan adalah 95%.  

Perhitungan besarnya t-tabel menggunakan rumus: 

t-tabel   = tα /2, N-k 

 = 0,05/2 ; 100-5 

 = 0,025 ; 95

= 1,96

Dimana : 

α = derajat signifikansi 

N = jumlah sampel 

k = banyaknya parameter atau koefisien regresi plus konstanta 

 
Langkah-langkah prosedur pengujian: 

a. Pengujian Terhadap Variabel Komunikasi 

1) Formula hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

Ho : ß 1 = 0  (komunikasi tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap hubungan jangka panjang) 

H1 : ß 1 ≠ 0 (komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap hubungan jangka panjang)  

2) Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 

3) Nilai kritis = 1,96 
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Gambar IV.2. Uji t untuk ß 1 

Ho diterima apabila = -1,96 ≤ t-hitung ≤ 1,96 

Ho ditolak apabila = t-hitung > 1,96 atau  t-hitung < -1,96 

4) Harga uji statistik 

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,053 

5) Kesimpulan 

Oleh karena harga uji t statistik (t-hitung) lebih besar dari nilai 

kritis maka Ho ditolak  pada taraf signifikansi 0,05. Artinya bahwa 

variabel independen X1 (komunikasi) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap hubungan jangka panjang (Y). 

b. Pengujian Terhadap Variabel Kepuasan Konsumen 

1) Formulasi hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

Ho : ß 1 = 0 (kepuasan konsumen tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap hubungan jangka panjang) 

H1 : ß 1 ≠ 0 (kepuasan konsumen memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap hubungan jangka panjang)  

2) Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 

3) Nilai kritis = 1,96 

 

Ho Ditolak Ho Ditolak 

Ho Diterima 

-1,960 1,960 2,053
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Gambar IV.3. Uji t untuk ß 2 

Ho diterima apabila = -1,96 ≤ t-hitung ≤ 1,96 

Ho ditolak apabila = t-hitung> 1,96 atau  t-hitung < -1,96 

4) Harga uji statistik 

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai t-hitung sebesar 10,931 

5) Kesimpulan 

Oleh karena harga uji t statistik (t-hitung) lebih besar dari nilai 

kritis maka Ho ditolak  pada taraf signifikansi 0,05. Artinya bahwa 

variabel independen X2 (kepuasan konsumen) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap hubungan jangka panjang (Y). 

c. Pengujian Terhadap Variabel Reputasi Perusahaan  

1) Formulasi hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

Ho : ß 1 = 0 (reputasi perusahaan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap hubungan jangka panjang) 

H1 : ß 1 ≠ 0 (reputasi perusahaan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap hubungan jangka panjang)  

2) Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 

3) Nilai kritis = 1,96 

 

Ho Ditolak Ho Ditolak 

Ho Diterima 

-1,960 1,960 10,931
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Gambar IV.4. Uji t untuk ß 3 

Ho diterima apabila = -1,96 ≤ t-hitung ≤ 1,96 

Ho ditolak apabila = t-hitung > 1,96 atau t-hitung < -1,96 

4) Harga uji statistik 

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,140 

5) Kesimpulan 

Oleh karena harga uji t statistik (t-hitung) lebih besar dari nilai 

kritis maka Ho ditolak  pada taraf signifikansi 0,05. Artinya bahwa 

variabel independen X3 (reputasi perusahaan) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap hubungan jangka panjang (Y). 

d. Pengujian Terhadap Variabel Komitmen Perusahaan  

1) Formulasi hipotesis nol dan hipotesis alternatif 

Ho : ß 1 = 0 (komitmen perusahaan tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap hubungan jangka panjang ) 

H1 : ß 1 ≠ 0 (komitmen perusahaan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap hubungan jangka panjang) 

2) Taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05 

3) Nilai kritis = 1,96 

 

Ho Ditolak Ho Ditolak 

Ho Diterima 

-1,960 1,960 2,140
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Gambar IV.5. Uji t untuk ß 4 

Ho diterima apabila = -1,96 ≤ t-hitung ≤ 1,96 

Ho ditolak apabila = t-hitung > 1,96 atau t-hitung < -1,96 

4) Harga uji statistik 

Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,314 

5) Kesimpulan 

Oleh karena harga uji t statistik (t-hitung) lebih besar dari nilai 

kritis maka Ho ditolak  pada taraf signifikansi 0,05. Artinya bahwa 

variabel independen X4 (komitmen perusahaan) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap hubungan jangka panjang (Y). 

 
Tabel IV.10.  

Nilai t-hitung dan t-tabel Variabel Komunikasi, Kepuasan Konsumen, 
Reputasi Perusahaan Dan Komitmen Perusahaan. 

 

Variabel t-hitung t-tabel Kesimpulan
Komunikasi (X1) 2,053 1,96 Signifikan 
Kepuasan konsumen (X2) 10,931 1,96 Signifikan 
Reputasi perusahaan (X3) 2,140 1,96 Signifikan 
Komitmen perusahaan (X4) 2,314 1,96 Signifikan 

Keterangan: Data primer diolah, 2004 

 
Kesimpulan dari masing-masing pengujian tersebut menunjukkan 

bahwa pada tingkat signifikan 5% semua variabel independen yaitu X1

(komunikasi), X2 (kepuasan konsumen), X3 (reputasi perusahaan), dan X4

Ho Ditolak Ho Ditolak 

Ho Diterima 

-1,960 1,960 2,314
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(komitmen perusahaan) secara individu berpengaruh terhadap variabel 

dependen (hubungan jangka panjang). Dalam hal ini, variabel kepuasan 

konsumen mempunyai nilai t-hitung yang paling besar diantara nilai t-

hitung variabel independen lainnya yaitu sebesar 10,931. Ini menunjukkan 

bahwa variabel kepuasan konsumen merupakan faktor yang paling 

berpengaruh terhadap keinginan konsumen untuk melakukan hubungan 

jangka panjang dengan BPU Rosalia Indah. 

 
3. Uji F 

Uji F ini digunakan untuk menguji apakah sekelompok variabel 

independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a. Membuat formulasi hipotesis 

 H0 : 0ßßßßß 54321 =====

Berarti variabel independen (X) secara bersama-sama tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) 

H1 : 0ßßßßß 54321 ≠≠≠≠≠

Berarti variabel independen (X) secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y) 

b. Menentukan level of significance (α ) yaitu sebesar 0,05. 

c. Kriteria pengujian  

1) Ho diterima jika F hitung < F tabel  

Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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2) Ho ditolak jika F hitung > F tabel 

Artinya variabel independen secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

d. Perhitungan: 

Dengan mengikuti distribusi F dengan tingkat kebebasan K-1 dan N-k. 

Untuk menentukan besarnya F tabel digunakan rumus: 

F tabel  = Fα ( k-1; N-k ) 

 = 0,05 (5-1 ; 100-5) 

 = 0,05 ( 4;95 ) 

 = 2,46 

 
Dimana: 

N = banyaknya sampel 

k = banyaknya parameter atau koefisien regresi plus konstanta 

e. Nilai kritis berdasarkan F tabel = 2,46 

 

Daerah terima          Daerah tolak 

 

Gambar IV.6. Uji F untuk Koefisien Regresi Linier Berganda 

 
f. Harga uji statistik 

Dari hasil pengolahan data diketahui nilai F hitung adalah 79,586.  

 

2,46 79,586 0
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g. Kesimpulan 

Oleh karena harga uji F hitung lebih besar dari F tabel maka Ho ditolak 

dan hipotesis alternatif H1 diterima. Hal ini berarti bahwa variabel 

independen (komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi perusahaan, 

komitmen perusahaan) secara bersama-sama mempengaruhi hubungan 

jangka panjang. 

 
4. Uji R2

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total 

variasi dalam variabel dependen yang diterangkan oleh variabel 

independen secara bersama-sama. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan 

dalam koefisien determinasi yang besarnya antara nol dan satu (0≤ R2≤ 1). 

Jika koefisien determinasi mendekati satu, maka variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen dengan sempurna atau terdapat 

suatu kecocokan yang sempurna (variabel bebas yang dipakai dapat 

menerangkan dengan baik variabel tidak bebasnya). Namun jika koefisien 

determinasi adalah nol (0) berarti variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen.  

Hasil perhitungan untuk nilai R2 dengan bantuan program SPSS, 

dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau 

R2 sebesar 0,770. Sementara nilai koefisien determinasi yang telah 

disesuaikan (adjusted R squared) adalah sebesar 0,760. Hal ini berarti 

bahwa 76,0% variasi perubahan keinginan konsumen untuk melakukan 

hubungan jangka panjang dengan BPU Rosalia Indah benar-benar 

dijelaskan oleh variasi perubahan faktor-faktor pembangun kepercayaan 
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konsumen (komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi perusahaan, 

komitmen perusahaan). Sementara sisanya sebesar 24,0% diterangkan oleh 

faktor lain yang tidak ikut terobservasi. 

 
E. Interpretasi Hasil Analisis Data 

Dari analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan, diketahui 

bahwa konstanta menunjukkan nilai yang positif. Ini berarti bahwa walaupun 

konsumen BPU Rosalia Indah tidak menemukan adanya faktor komunikasi, 

kepuasan konsumen, reputasi dan komitmen perusahaan dalam proses 

mengkonsumsi jasa dari BPU Rosalia Indah, konsumen akan tetap berkeinginan 

untuk menjalin hubungan pemasaran jangka panjang dengan BPU Rosalia Indah. 

Hal ini mungkin disebabkan oleh variabel-variabel lain yang tidak terobservasi 

yang kemungkinan juga ikut berpengaruh terhadap keinginan konsumen BPU 

Rosalia Indah untuk menjalin hubungan pemasaran jangka panjang. Seluruh nilai 

koefisien dari keempat variabel yang diteliti menunjukkan nilai yang positif. Hal 

ini berarti bahwa setiap perubahan variabel independen akan diikuti dan 

diimbangi oleh perubahan variabel independen dengan arah yang sama dan linear. 

Apabila BPU Rosalia Indah meningkatkan proses komunikasi dengan 

pelanggannya, maka keinginan konsumen untuk menjalin hubungan pemasaran 

jangka panjang akan meningkat pula. Apabila BPU Rosalia Indah meningkatkan 

kualitas pelayanan jasa yang diberikan sehingga menimbulkan kepuasan pada 

pelanggannya, maka dapat dipastikan pula bahwa keinginan konsumen untuk 

menjalin hubungan pemasaran jangka panjang dengan BPU Rosalia Indah akan 

meningkat. Apabila BPU Rosalia Indah meningkatkan reputasi perusahaannya 

dengan senantiasa menjaga nama baiknya, maka keinginan konsumen untuk 
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menjalin hubungan pemasaran jangka panjang juga akan meningkat. Apabila BPU 

Rosalia Indah meningkatkan komitmen perusahaan untuk memberikan yang 

terbaik bagi pelanggannya, maka keinginan konsumen untuk melakukan 

hubungan pemasaran jangka panjang juga akan meningkat pula. 

Dengan melihat nilai t-hitung dari masing-masing variabel independen 

maka akan tampak bahwa variabel kepuasan konsumen mempunyai nilai t-hitung 

yang paling besar diantara variabel independen lainnya. Ini menunjukkan bahwa 

variabel kepuasan konsumen merupakan variabel yang paling berpengaruh 

terhadap keinginan konsumen BPU Rosalia Indah untuk menjalin hubungan 

pemasaran jangka panjang. Seorang konsumen BPU Rosalia Indah lebih 

mementingkan kepuasan yang didapat dari mengkonsumsi jasa transportasi dari 

BPU Rosalia Indah dibanding faktor lain. Keinginan konsumen untuk menjalin 

hubungan pemasaran jangka panjang dengan BPU Rosalia Indah tidak akan 

berubah karena ada perusahaan jasa transportasi lain yang memiliki reputasi 

perusahaan yang lebih bagus atau karena ada perusahaan jasa transportasi lain 

yang memiliki komitmen yang tinggi bagi pelanggannya. Hal tersebut terjadi 

karena konsumen telah memberikan penilaian yang baik pada kepuasan yang 

diberikan oleh BPU Rosalia Indah seperti kualitas pelayanan yang bagus, 

keramahan oleh karyawan dalam pelayanan, kondisi kendaraan yang baik dan 

sebagainya. Konsumen akan tetap berkeinginan untuk menjalin hubungan 

pemasaran jangka panjang dengan BPU Rosalia Indah selama BPU Rosalia Indah 

tetap menjaga kualitas pelayanan yang akan memberikan kepuasan bagi 

konsumennya serta tetap mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Urutan 

kedua adalah faktor komitmen perusahaan. Faktor komitmen perusahaan menjadi 
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faktor kedua setelah kepuasan konsumen yang akan mempengaruhi keinginan 

konsumen BPU Rosalia Indah untuk menjalin hubungan pemasaran jangka 

panjang. Komitmen perusahaan ini akan menjadi tolak ukur penilaian konsumen 

terhadap kesungguhan BPU Rosalia Indah dalam memberikan kepuasan bagi 

pelanggannya. Jika konsumen menilai bahwa BPU Rosalia Indah benar-benar 

memiliki komitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

konsumennya, maka keinginan konsumen untuk melakukan hubungan pemasaran 

jangka panjang akan semakin meningkat. Oleh karena itu, BPU Rosalia Indah 

perlu untuk menerapkan sebuah standar baku dalam pelayanan kepada pelanggan 

yang akan mampu menjamin konsistensi kualitas jasa dan pelayanan yang 

diberikan oleh BPU Rosalia Indah. Hal ini akan memberikan dampak yang positif 

terhadap persepsi pelanggan mengenai komitmen BPU Rosalia Indah untuk 

memberikan kualitas pelayanan yang terbaik bagi konsumennya. Urutan ketiga 

adalah faktor reputasi perusahaan. Faktor reputasi perusahaan juga memiliki 

pengaruh terhadap keinginan konsumen BPU Rosalia Indah untuk menjalin 

hubungan pemasaran jangka panjang tetapi pengaruhnya tidak sebesar faktor 

kepuasan konsumen dan komitmen perusahaan. Faktor reputasi perusahaan bukan 

merupakan alasan utama yang mempengaruhi keinginan konsumen untuk 

menjalin hubungan pemasaran jangka panjang dengan BPU Rosalia Indah. 

Namun, karena faktor reputasi perusahaan juga memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap keinginan konsumen untuk menjalin hubungan pemasaran 

jangka panjang, maka BPU Rosalia Indah perlu untuk selalu menjaga reputasi 

perusahaannya. Urutan terakhir keempat adalah faktor komunikasi. Keinginan 

konsumen untuk menjalin hubungan pemasaran jangka panjang akan meningkat 
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jika BPU Rosalia Indah selalu menjalin hubungan komunikasi yang kontinyu dan 

konsisten dengan konsumennya. Komunikasi perlu dijalin diantara kedua belah 

pihak agar dapat saling memberikan saran dan kritik yang bertujuan untuk 

meningkatkan hubungan pemasaran jangka panjang yang telah terjalin. 

Dengan melihat F hitung dari keseluruhan variabel independen maka 

apabila BPU Rosalia Indah melakukan peningkatan secara bersama-sama terhadap 

komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi perusahaan dan komitmen perusahaan 

maka keinginan konsumen BPU Rosalia Indah untuk menjalin hubungan 

pemasaran jangka panjang juga akan meningkat. Konsumen akan semakin 

berkeinginan untuk melakukan hubungan pemasaran jangka panjang jika BPU 

Rosalia Indah meningkatkan secara bersama-sama komunikasi, kepuasan 

konsumen, reputasi perusahaan dan komitmen perusahaan. Sebaliknya, keinginan 

konsumen untuk menjalin hubungan pemasaran jangka panjang akan berkurang 

jika BPU Rosalia Indah melakukan penurunan secara bersama-sama terhadap 

komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi perusahaan dan komitmen perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari analisis hasil penelitian tentang faktor-faktor pembangun kepercayaan 

yang mempengaruhi keinginan konsumen untuk melakukan hubungan pemasaran 

jangka panjang dengan BPU Rosalia Indah, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dari perhitungan yang telah dilakukan, untuk variabel komunikasi didapat 

nilai t-hitung sebesar 2,053, variabel kepuasan konsumen sebesar 10,931, 

variabel reputasi perusahaan sebesar 2,140 dan variabel komitmen 

perusahaan sebesar 2,314 yang kesemuanya lebih besar dari nilai t-tabel 

sebesar 1,96.  

Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa faktor-faktor pembangun 

kepercayaan konsumen yang terdiri dari komunikasi (X1), kepuasan 

konsumen (X2), reputasi perusahaan (X3) dan komitmen perusahaan (X4)

secara individual berpengaruh terhadap keinginan konsumen untuk 

melakukan hubungan pemasaran jangka panjang dengan BPU Rosalia 

Indah (Y).  

2. Dari perhitungan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai F 

hitung sebesar 79,586 lebih besar dari F tabel sebesar 2,46. Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa faktor-faktor pembangun kepercayaan 

konsumen yang terdiri dari komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi 
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perusahaan, komitmen perusahaan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap keinginan konsumen untuk melakukan hubungan pemasaran 

jangka panjang dengan BPU Rosalia Indah. 

3. Variabel kepuasan konsumen memiliki nilai t-hitung yang paling tinggi 

diantara nilai t-hitung variabel independen yang lain yaitu sebesar 10,931. 

Ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan konsumen merupakan faktor 

yang paling berpengaruh terhadap keinginan konsumen untuk melakukan 

hubungan pemasaran jangka panjang dengan BPU Rosalia Indah. 

4. Besarnya Adjusted R Squared yang didapat dalam penelitian ini adalah 

sebesar 0,760. Hal ini berarti bahwa 76,0% variasi perubahan keinginan 

konsumen untuk melakukan hubungan pemasaran jangka panjang dengan 

BPU Rosalia Indah benar-benar dijelaskan oleh variasi perubahan faktor-

faktor pembangun kepercayaan konsumen (komunikasi, kepuasan 

konsumen, reputasi perusahaan, komitmen perusahaan). Sementara sisanya 

sebesar 24,0% diterangkan oleh faktor lain yang tidak ikut terobservasi. 

 
B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan 

beberapa implikasi dan saran-saran sebagai berikut: 

1. Implikasi Pemasaran 

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa faktor komunikasi, 

kepuasan konsumen, reputasi perusahaan dan komitmen perusahaan 

berpengaruh terhadap keinginan konsumen untuk melakukan hubungan 

pemasaran jangka panjang dengan BPU Rosalia Indah baik secara 

individual maupun bersama-sama. Faktor kepuasan konsumen merupakan 
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faktor yang paling dominan yang mempengaruhi keinginan konsumen 

untuk melakukan hubungan pemasaran jangka panjang. Dengan demikian, 

BPU Rosalia Indah harus menerapkan strategi yang tepat terhadap faktor 

komunikasi, kepuasan konsumen, reputasi perusahaan dan komitmen 

perusahaan sehingga akan dapat meningkatkan keinginan konsumen untuk 

melakukan hubungan pemasaran jangka panjang dengan BPU Rosalia 

Indah. Adapun saran-saran untuk pengembangan strategi bagi masing-

masing faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kepuasan konsumen 

Dalam penelitian ini, faktor kepuasan konsumen mempunyai 

pengaruh yang paling dominan terhadap keinginan konsumen BPU 

Rosalia Indah untuk melakukan hubungan pemasaran jangka panjang. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dapat diperoleh 

informasi bahwa secara umum konsumen BPU Rosalia Indah sebagai 

responden telah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh 

BPU Rosalia Indah. Kepuasan konsumen BPU Rosalia Indah ini bisa 

diukur dari rasa senang terhadap pelayanan yang diberikan, 

kesesuaian kualitas pelayanan antara harapan konsumen dengan 

kenyataan yang diperoleh serta adanya keinginan konsumen untuk 

menggunakan kembali jasa dari BPU Rosalia Indah dimasa 

mendatang.  

Berdasarkan tanggapan responden, dapat diperoleh informasi 

bahwa ada satu hal yang dirasa cukup mengganggu bagi para 

pelanggan BPU Rosalia Indah yaitu tingkat keterlambatan 

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



95

pemberangkatan bus yang cukup tinggi. Hendaknya pihak 

manajemen BPU Rosalia Indah segera melakukan pembenahan 

karena hal ini akan berdampak pada menurunnya tingkat kepuasan 

konsumen dan pada akhirnya juga akan berakibat pada turunnya 

keinginan konsumen untuk melakukan hubungan pemasaran jangka 

panjang dengan BPU Rosalia Indah. 

Hal-hal yang mungkin dapat dilakukan untuk mengatasi 

masalah ini adalah dengan meningkatkan disiplin pengemudi dalam 

menepati jadwal yang telah ditetapkan serta dengan melakukan 

efektivitas dalam proses pemberangkatan penumpang dengan 

mengurangi prosedur pemberangkatan yang mungkin terlalu rumit 

sehingga pada akhirnya akan dapat menghemat waktu yang 

diperlukan untuk pemberangkatan bus. 

2. Komitmen perusahaan 

Adanya konsistensi sikap dalam memberikan pelayanan, tidak 

pernah melakukan tindakan yang merugikan konsumennya dan 

senantiasa menjaga kualitas pelayanan merupakan tolak ukur adanya 

komitmen BPU Rosalia Indah untuk menjalin hubungan pemasaran 

jangka panjang dengan konsumennya. Usaha untuk mempertahankan 

dan meningkatkan komitmen BPU Rosalia Indah terhadap 

konsumennya diantaranya dapat dilakukan dengan cara menerapkan 

sebuah standar baku yang menyangkut kualitas pelayanan yang akan 

dapat menjamin adanya konsistensi sikap dari BPU Rosalia Indah 

dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya.  
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3. Reputasi perusahaan 

Reputasi perusahaan dapat dibangun dengan nama baik, 

kepercayaan dan kredibilitas perusahaan di mata konsumen dan 

masyarakat. Untuk menjaga nama baik BPU Rosalia Indah dapat 

dilakukan dengan senantiasa menjaga dan menanamkan citra atau 

image yang baik dibenak konsumen dan masyarakat serta dengan 

menjaga hubungan yang baik dengan pihak-pihak lain. Hal  ini akan 

berdampak pada meningkatnya persepsi konsumen terhadap 

kredibilitas dan keandalan kualitas jasa dari BPU Rosalia Indah. 

4. Komunikasi 

BPU Rosalia Indah perlu untuk memperhatikan masalah 

komunikasi dengan pelanggannya dengan menekankan kepada para 

karyawan agar selalu bersedia mendengarkan dan memberikan 

tanggapan terhadap berbagai informasi yang berasal dari pelanggan 

baik informasi yang bersifat positf maupun yang bersifat negatif. 

Selanjutnya dari informasi yang diperoleh dari pelanggan harus 

ditindaklanjuti agar dapat dilakukan perbaikan dan pembenahan.  

Adanya pendapat dari responden yang menyatakan bahwa 

BPU Rosalia Indah masih kurang dalam mengadakan komunikasi 

untuk menawarkan produk/jasanya bisa diatasi dengan mengadakan 

promosi. Promosi ini dapat dilakukan misalnya dengan keikutsertaan 

sebagai sponsor dalam berbagai kegiatan dengan terlebih dahulu 

memilih jenis, tempat, bentuk penyajian dan media promosi yang 
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tepat dan sesuai sehingga dapat meningkatkan minat konsumen untuk 

menggunakan jasa dari BPU Rosalia Indah. 

2. Implikasi untuk Penelitian Selanjutnya 

1. Keterbatasan jumlah sampel untuk mewakili populasi secara 

representatif. Hal ini antara lain disebabkan adanya keterbatasan 

waktu, tenaga, serta biaya dari peneliti. Untuk penelitian yang serupa 

dimasa mendatang sebaiknya menggunakan sampel yang lebih luas 

dan lebih banyak. Serta dimungkinkan untuk membandingkan dengan 

populasi yang berbeda untuk membuktikan hipotesis yang ada. 

2. Teknik pengukuran utama variabel menggunakan kuesioner dengan 

skala pengukuran Likert. Sehingga data yang diperoleh dari 

responden memungkinkan terjadinya kerancuan pengertian di dalam 

kalimat-kalimat pertanyaan yang akan berakibat pada kurang 

validnya data yang diperoleh dilapangan. Untuk mengurangi kesan 

subyektif dan bias yang terjadi dalam penelitian, sebaiknya dalam 

penelitian selanjutnya menggunakan metode pengukuran kepuasan 

konsumen yang lebih baik dan terstruktur daripada kuesioner. 
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