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ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan dan
komitmen konsumen terhadap loyalitas konsumen. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan
menggunakan wawancara dan kuesioner yang disebarkan kepada
100 konsumen (sampel) di Griya Buah Batu Bandung dengan
metode insidental sampling. Sedangkan teknik pengujian kualitas
instrumen meliputi uji validitas, reliabilitas dan rentang skala.
Dan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan
korelasi, sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan
analisis regresi linier berganda. Hasil yang ditemukan adalah dua
hipotesis yang diajukan kedua-duanya memiliki pengaruh yang
singifikan terhadap loyalitas konsumen yaitu kepercayaan dan
komitmen konsumen dimana variabel kepercayaan konsumen
memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap loyalitas..

Kata Kunci: kepercayaan konsumen, komitmen konsumen, dan
loyalitas konsumen

I. PENDAHULUAN

Konsumen dipertontonkan banyak iklan dan keunggulan yang lebih

praktis, hal ini dapat menyebabkan konsumen berpindah untuk mengkonsumsi

produk lain, cara perusahaan mengatasi adalah dengan mempertahankan

kepercayaan konsumen kepada produknya. Dengan timbulnya kepercayaan

konsumen dapat memberikan hal yang sangat positif terhadap perusahaan.
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Mowen dan Minor (2002; 312) menjelaskan bahwa kepercayaan konsumen

adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua

kesimpulan yang dapat di buat tentang objek, atribut dan manfaat. Objek

meliputi produk, orang, perusahaan dan segala sesuatu yang dimana seseorang

memiliki kepercayaan dan sikap. Atribut adalah karakteristik atau fitur

yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki oleh objek. Sedangkan manfaat

adalah hasil positif yang di berikan kepada konsumen.

Adapun kepercayaan menurut Walter et al (2001) menyatakan pada

dasarnya kepercayaan timbul dalam proses yang lama sampai kedua belah

pihak saling mempercayai. Dan kepercayaan menurut Morgan et al (1994)

diyakini memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi komitmen,

transaksi tidak akan terjadi bila ambang batas suatu kepercayaan tidak tercapai

di antara pelaku bisnis tersebut. Sedemikian pentingnya kepercayaan di dalam

dunia bisnis sehingga banyak penelitian yang mencoba mengungkapkan

proses-proses kepercayaan dan faktor yang menghambat dan mempercepat

terjadinya kepercayaan pada sisi konsumen. Menurut studi yang dilakukan

oleh Brashear et al. (2003) kepercayaan juga dapat mempengaruhi loyalitas

konsumen, semakin kuat kepercayaan konsumen terhadap produk perusahaan

semakin kuat pula loyalitas yang di miliki oleh konsumen. Kepercayaan

sebagai variabel perantara dalam keberhasilan pertukaran hubungan,

dapat menjadi faktor terbentuknya suatu loyalitas atau kesetiaan konsumen

(Widiawati, 2008).

Mengingat sangat pentingnya loyalitas pelanggan, adalah penting

untuk mengidentifikasi driver utamanya. Loyalitas pelanggan telah banyak

diteliti dan sebagai hasilnya konsep loyalitas telah menerima banyak definisi dan

interpretasi dalam literatur (Boora dan Singh, 2011). Konsep loyalitas masih

kurang memiliki definisi konseptual dan operasional yang jelas. Pada tingkat
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yang sangat umum, loyalitas pelanggan adalah perasaan kasih sayang bagi

orang-orang, produk, atau jasa (Jones dan Sasser 1995).

Khoe Yao Tung (1997) mengatakan bahwa untuk menggaet satu pelanggan

baru diperlukan biaya mulai lima sampai lima belas kali, dibandingkan dengan

menjaga hubungan dengan satu pelanggan lama. Adapun variabel yang dapat

mempengaruhi loyalitas konsumen adalah komitmen, hasil penelitian yang di

lakukan oleh Chu (2003) menyatakan bahwa kepercayaan akan mempengaruhi

komitmen dan komitmen akan mempengaruhi loyalitas. Komitmen pelanggan

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan, sementara

kepercayaan pelanggan tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas (Lita dan

Ma’aruf, 2012).

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan/identifikasi masalah yang akan

dijawab adalah meliputi bagaimana kepercayaan dan komitmen dapat

mempengaruhi peningkatan loyalitas konsumen.

II. REVIEW LITERATUR & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepercayaan menurut Morgan et al (1994) diyakini memiliki peran

yang penting dalam mempengaruhi komitmen, transaksi tidak akan terjadi bila

ambang batas suatu kepercayaan tidak tercapai di antara pelaku bisnis

tersebut. Adapun kepercayaan menurut Walter et al (2001) menyatakan

pada dasarnya kepercayaan timbul dalam proses yang lama sampai kedua

belah pihak saling mempercayai.

Mowen dan Minor (2002; 312) menjelaskan bahwa kepercayaan

konsumen adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua

kesimpulan yang dapat di buat tentang objek, atribut dan manfaat.

Pappers dan rogers (2004;71) mendefinisikan komitmen sebagai
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keyakinan bahwa pentingnya hubungan dengan yang lain begitu signifikan

sebagai upaya menjamin maksimal dalam mempertahankan konsumen.

Menurut Morgan dan Hunt (1994), komitmen berasal dari kepercayaan,

nilai-nilai bersama dan keyakinan bahwa hal itu akan sulit untuk

menemukan mitra yang dapat menawarkan nilai yang sama.

Seperti yang di katakan Du Plessis (2010: 96) pelanggan lebih

berkomitmen cenderung membentuk kesan positif dari keseluruhan total

durasi hubungan, termasuk transaksi yang berbeda, positif dan negatif, dan

ini menunjukkan niat yang kuat pelanggan untuk tetap dalam hubungan.

Definisi yang dikemukakan oleh Oliver (1999) loyalitas pelanggan

adalah komitmen yang kuat untuk melakukan pembelian ulang atau

berlangganan produk yang disukai secara konsisten di masa mendatang,

sehingga menimbulkan rangkaian pembelian produk mereka yang sama

secara berulang, meskipun pengaruh situasional dan upaya pemasaran

berpotensi menyebabkan perpindahan merek. Sedangkan menurut Menurut

Durianto, et al. (2001;126) Customer Loyalty merupakan suatu ukuran

keterikatan konsumen terhadap sebuah merek.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu

varibel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat).

Adapun Variabel Independen (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah

kepercayaan, dan komitmen. Variabel independen tersebut selanjutnya

digunakan untuk memprediksi variabel dependen (variabel terikat) yaitu

loyalitas konsumen.

Maka dari penelitian-penelitian dan pernyataan-pernyataan yang

dibahas sebelumnya diatas penulis mengharapkan dari penelitian ini,

memperoleh hasil yang menunjukkan secara positif pengaruh yang

ditimbulkan kepercayaan dan komitmen dengan loyalitas konsumen yang dapat
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digambarkan sebagai berikut:

(+)

(+)

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disusun hipotesis sebagai

berikut:

H1 :Kepercayaan berpengaruh positif terhadap Loyalitas Konsumen.

H2 :Komitmen berpengaruh positif terhadap Loyalitas Konsumen

III. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

Berdasarkan prosesnya penelitian ini termasuk ke dalam penelitian

kuantitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bersifat objektif, mencakup

pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian

statistik. (Hermawan, 2006:19).

KEPERCAYAAN

KOMITMEN

LOYALITAS ONSUMEN
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Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai bahwa penelitian ini

bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai seberapa besar pengaruh

kepercayaan dan komitmen terhadap loyalitas konsumen Griya Buah Batu

Bandung, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.

Dalam menentukan data yang akan diteliti teknik pengambilan sampel

yang digunakan adalah dengan nonprobability sampling yaitu teknik

pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan

metode pengambilan sampel di lapangan menggunakan teknik insidental

sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang

secara kebetulan bertemu dengan peneliti, bila dipandang orang yang kebetulan

ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2005). Dalam penelitian

responden yang dipilih adalah pengunjung Griya Buah Batu Bandung.

Model pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Analisis Regresi Berganda. Analisis regresi merupakan salah satu alat analisis

yang menjelaskan tentang akibat-akibat dan besarnya akibat yang ditimbulkan

oleh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat (Sudarmanto,

2005: 1). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah sebagian dari

karyawan pada Griya Buah Batu Bandung yang berjumlah 102 (Seratus

Dua) orang. Sedangkan jumlah sampel sesuai dengan rumus penarikan sampel

berjumlah 100 (Seratus) orang. Keseluruhan sampel dapat digunakan untuk

dilakukan analisis.

IV. TEMUAN-TEMUAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk sah atau tidaknya kuesioner. Uji validitas
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akan dilakukan dengan mengukur korelasi antar skor pada tiap butir

pernyataan dan skor total. Item pada kuesioner disebut valid jika

koefisien korelasinya minimal 0,3 (Sugiyono,2007:112).

Untuk hasil uji validitas akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.

Pengukuran

Validitas

Variab

el

Rentang Koefesien Nilai Kritis Keterangan

Kepercayaan Konsumen 0,724 – 0,829 0,30 Valid

Komitmen Konsumen 0,712 – 0,810 0,30 Valid

Loyalitas Konsumen 0,712 – 0,829 0,30 Valid

Sumber : data primer diolah, 2013

Berdasarkan tabel 1 jelas bahwa pada seluruh item atau pertanyaan pada

instrumen kepercayaan konsumen yang diajukan pada responden adalah

valid. Besarnya koefisien korelasi antar item berada diatas nilai yang

dipersyaratan yaitu 0,30. Rentang nilai koefisien korelasi adalah 0,724 – 0,829.

Berdasarkan tabel 1 jelas bahwa pada seluruh item atau pertanyaan pada

instrumen komitmen konsumen yang diajukan pada responden adalah

valid. Besarnya koefisien korelasi antar item berada diatas nilai yang

dipersyaratan yaitu 0,30. Rentang nilai koefisien korelasi adalah 0,712 – 0,810.

Berdasarkan tabel 1 jelas bahwa pada seluruh item atau pertanyaan pada

instrumen loyalitas konsumen yang diajukan pada responden adalah

valid. Besarnya koefisien korelasi antar item berada diatas nilai yang

dipersyaratan yaitu 0,30. Rentang nilai koefisien korelasi adalah 0,712 –
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0,829. Sedangkan untuk hasil uji Reliabilitas disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Pengukuran Reliabilitas

Varia

bel

Nilai Koefesien Nilai Kritis Keterangan

Kepercayaan Konsumen 0,845 0,60 Reliabel

Komitmen Konsumen 0,834 0,60 Reliabel

Loyalitas Konsumen 0,822 0,60 Reliabel

Sumber : data primer diolah, 2013

Kriteria reliabilitas yang digunakan adalah sekurang-kurangnya nilai

Cronbach Alpha adalah lebih besar dari pada 0,60. Output hasil pengujian di

tabel 2. menunjukkan bahwa instrument tersebut memiliki nilai 0,845. Artinya

bahwa nilai tersebut bermakna instrument pengukuran untuk kepercayaan

konsumen adalah reliabel. Kriteria reliabilitas yang digunakan adalah

sekurang-kurangnya nilai Cronbach Alpha adalah lebih besar dari pada 0,60.

Output hasil pengujian di tabel 2. menunjukkan bahwa instrument tersebut

memiliki nilai 0,834. Artinya bahwa nilai tersebut bermakna instrument

pengukuran untuk komitmen konsumen adalah reliabel. Kriteria reliabilitas

yang digunakan adalah sekurang-kurangnya nilai Cronbach Alpha adalah

lebih besar dari pada 0,60. Output hasil pengujian di tabel 2. menunjukkan

bahwa instrument tersebut memiliki nilai 0,822. Artinya bahwa nilai tersebut

bermakna instrument pengukuran untuk loyalitas konsumen adalah reliabel.
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Tabel 3. Resume Variabel Kepercayaan Konsumen

Item Skor Keterangan

1 357 Tinggi

2 374 Tinggi

3 362 Netral

4 366 Tinggi

5 358 Tinggi

Rata-Rata 363 Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2013

Hasil dari olahan data pada tabel diatas, maka dapat disimpulkan variabel

kepercayaan konsumen mencapai nilai 363, sesuai dengan nilai tingkat rentang

skala, kepercayaan konsumen termasuk kategori “Tinggi”, artinya PT. Nutrifood

Indonesia memiliki kepercayaan konsumen yang baik yang mampu

mempertahankan serta meningkatkan kepercayaan konsumen agar dapat

mempertahankan kepercayaan konsumen yang baik. Kepercayaan ada jika suatu

pihak mempunyai keyakinan terhadap integritas dan reliabilitas pihak lain atau

menyatakan kepercayaan sebagai kemauan untuk mempercayai pihak lain yang

telah di yakini (Morgan dan Hunt dalam Lita, 2009).

Tabel 4. Resume Variabel Komitmen Konsumen

Item Skor Keterangan

1 367 Tinggi

2 365 Tinggi

3 365 Tinggi

4 339 Netral

5 338 Netral

6 364 Tinggi

Rata-rata 356 Tinggi

Sumber : Data Primer yang diolah, 2013
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Hasil data dari tabel 4 resume komitmen konsumen mencapai nilai tinggi.

Dengan demikian Griya Buah Batu Bandung masih memiliki komitmen.

Tabel 5. Resume Variabel Loyalitas Konsumen

Item Skor Keterangan

1 359 Tinggi

2 335 Netral

3 350 Tinggi

4 330 Netral

5 364 Tinggi

Rata-Rata 348 Tinggi

Sumber : Data Primer yang diolah, 2013

Hasil dari olahan data pada tabel 5. diatas, maka dapat disimpulkan

variabel loyalitas konsumen mencapai nilai 348, termasuk kategori tinggi.

Berdasarkan hasil komputerisasi tersebut, diperoleh korelasi yang

signifikan yaitu variabel Kepercayaan dan komitmen terhadap loyalitas dengan

tingkat signifikansi masing-masing lebih 0,01. Besarnya nilai koefisien korelasi

antara variabel kepercayaan konsumen terhadap loyalitas komsumen yaitu 0,704,

komitmen konsumen terhadap loyalitas konsumen yaitu 0,679.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji ada tidaknya hubungan

positif antara variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk itu

dilakukan komputerisasi dengan menggunakan program lunak SPSS versi 17.0

for windows. Adapun pengujian hipotesis statistiknya dilakukan dengan dua
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pengujian, yaitu uji F (uji Simultan) dan uji t (uji individual).. Uji F (Fisher

Test)

Secara uji simultan dari hasil perhitungan dengan menggunakan

program software SPSS versi 17.0 for windows diperoleh nilai signifikansi

sebesar 0,000. Hal ini berarti hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi

”sekurang-kurangnya salah satu variabel independen (Kepercayaan

Konsumen, Komitmen Konsumen) berpengaruh positif terhadap variabel

dependen (Loyalitas Konsumen)” dapat dikonfirmasikan. Karena output ini

menunjukkan bahwa F-sig lebih kecil dari tingkat signifikansi yang

ditentuka.

Uji t (t test)

Dari uji t diatas beberapa hal dapat dikemukakan sebagai berikut :

• Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 17.0 for

windows seperti yang terlihat pada tabel diperoleh nilai signifikansi untuk

variabel kepercayaan konsumen sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka

dapat disimpulkan bahwa hipotesis kerja (Ha) “ada pengaruh positif dari

kepercayaan konsumen terhadap loyalitas kosumen” dapat dikonfirmasikan.

 Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 17.0 for

windows seperti yang terlihat pada tabel diperoleh nilai signifikansi untuk

variabel komitmen konsumen sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa hipotesis kerja (Ha) “ada pengaruh positif komitmen

konsumen terhadap loyalitas konsumen” dapat dikonfirmasi.

Koefisien Determinasi
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Koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R2 dalam penelitian

ini sebesar 0,532. Artinya variabel independen yaitu kepercayaan konsumen dan

komitmen konsumen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen

(loyalitas konsumen) sebesar 53,2% dan sisanya 46,8% dipengaruhi oleh

variabel-variabel lain yang tidak diolah pada penelitian ini.

V.Diskusi, Implikasi dan Keterbatasan

Hasil dari pengujian hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa variabel

kepercayaan konsumen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas

konsumen. Karena itu, hipotesis pertama dapat dikonfirmasi atau diterima. Sama

halnya seperti yang di temukan oleh peneliti sebelumnya bahwa, dikatakan bahwa

loyalitas adalah suatu proses yang berkesinambungan sebagai akibat dari

terbentuknya kepercayaan atas merek (Morgan dan Hunt, 1994). Adapun hasil

penelitian dari Vuuren, Lombard, dan Tonder (2012) menunjukkan bahwa

hubungan antara kepercayaan dan loyalitas pelanggan adalah signifikan.

Hasil pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa variabel

komitmen konsumen memiliki pengaruh terhadap loyalitas konsumen. Karena

itu komitmen konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen,

dalam penelitian yang dilakukan oleh Chu (2003) menyatakan bahwa komitmen

mempengaruhi loyalitas. Sama halnya dengan hasil penelitian dari Valenzuela,

dan Parraga (2006) dapat menunjukan adanya pengaruh signifikan antara

komitmen dengan loyalitas konsumen.

Hasil dari penelitian ini memiliki implikasi teoritis yang dapat

memberikan gambaran mengenai rujukan-rujukan yang dipergunakan dalam

penelitian ini. Gambaran ini dapat ditunjukan dari rujukan penelitian terdahulu
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dengan temuan penelitian yang sedang diteliti. Implikasi teoritis

dikembangkan untuk memperkuat dukungan atas beberapa peneliti terdahulu

yang menjadi rujukan pada studi ini. Studi-studi yang menjelaskan tentang

kepercayaan konsumen dan komitmen konsumen. Konsep-konsep tentang

teoritis dan dukungan empiris mengenai hubungan kualitas antar variabel-

variabel yang mempengaruhi Loyalitas konsumen tercermin pada hal berikut

ini:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen memiliki

pengaruh terhadap loyalitas konsumen, hal ini diperkuat oleh Lombard, dan

Tonder (2012) menunjukan bahwa hubungan antara kepercayaan dan

loyalitas pelanggan adalah signifikan.

2. Hasil penelitian dari variabel komitmen konsumen memiliki

pengaruh terhadap loyalitas konsumen, hasil ini diperkuat oleh peneiti

sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Valenzuela, dan Parraga (2006)

dapat menunjukan adanya pengaruh signifikan antara komitmen dengan

loyalitas konsumen.

Berdasarkan hipotesis yang dibangun pada penelitian ini dengan hasil-hasil

yang telah didapat, maka dapat disarankan pada pihak produksi PT. Nutrifood

Indonesia dalam mengembangkan kepercayaan kosumen melalui perhatian

khusus dalam terhadap faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen. Dalam

hasil studi ini dinyatakan bahwa kepercayaan kosumen yang mana terdapat

pengaruh yang positif terhadap loyalitas konsumen.

Jika kepercayaan konsumen semakin meningkat maka loyalitas konsumen

akan semakin berkembang dan berpengaruh terhadap penjualan produk HiLo
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Active pada PT. Nutrifood Indonesia. Loyalitas konsumen dapat dipengaruhi

oleh komitmen konsumen, sehingga PT. Nutrifood Indonesia perlu

meningkatkan komitmen konsumen yang kondusif yang diberikan konsumen,

sehingga konsumen akan merasa puas terhadap produk yang ditawarkan oleh

PT. Nutrifood Indonesia.

Setelah melakukan analisis data dan pengujian-pengujian serta interpretasi dari

hasil penelitian, terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam

penelitian ini, yaitu:

1. Dalam penelitian ini diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,532 Hal

ini berarti hanya 53,2% dan sisanya 46,8% dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain yang tidak diolah pada penelitian ini, yang menunjukkan bahwa

masih banyak variabel lain yang layak menjadi anteseden bagi kepercayaan

konsumen dan komitmen konsumen, seperti kulitas produk, kepuasan, citra

perusahaan, bonding (ikatan) dan variabel-variabel lainnya yang tidak

termasuk dalam penelitian ini.

2. Selain itu, instrumen penelitian untuk yang digunakan peneliti dari variabel-

variabel ini hanya berupa kuesioner yang tidak menutup kemungkinan

responden akan menjawab secara subjektif.
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