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DAN DAMPAKNYA TERHADAP LOYALITAS MELALUI  KEPUASAN 

KONSUMEN 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

Relationship Marketing terhadap Nilai Konsumen dan dampaknya terhadap Loyalitas 

melalui Kepuasan Konsumen . Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey 

dengan tipe penelitian deskriptif verifikatif.  Dalam studi ini populasi yang akan di 

ambil adalah seluruh dokter umum maupun specialis yang berada di wilayah kota 

Bandung yang menggunakan produk PT Ethica. Dalam penelitian ini pengambilan 

sampel adalah sampel acak dimana data responden dari populasi secara acak di jadikan 

sampel dengan jumlah sebanyak 54 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu 

menggunakan teknik simple random sampling dimana pemilihan sampel dilakukan 

secara acak hingga mencapai jumlah sampel yang telah ditentukan. Dengan 

menggunakan analisis jalur, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan 

Relationship Marketing yang dijalankan oleh PT Ethica cabang Bandung ada pada 

kategori sedang. Dengan demikian dapat disimpulkan Pelaksanaan Relationship 

Marketing yang dijalankan oleh PT Ethica cabang Bandung cukup baik tapi belum 

dilaksanakan secara optimal.  Nilai Konsumen dari pengguna produk PT Ethica cabang 

Bandung  dikategorikan sedang. Hal tersebut dikarenakan relationship yang kurang 

dilaksanakan secara optimal sehingga nilai konsumen yang diperoleh juga rendah.  

Tingkat kepuasan  yang dimiliki oleh para konsumen dari PT Ethica cabang Bandung 

dikategorikan cukup tinggi, hal tersebut membuktikan bahwa kepuasan konsumen PT 

Ethica terbentuk karena adanya dorongan dari relationship marketing yang dibentuk 

secara personal oleh medical representative PT Ethica. Tingkat Loyalitas konsumen PT 

Ethica dikategorikan sedang, hal ini dimungkinkan karena belum optimalnya 

pelaksanaan relationship secara keseluruhan dan yang menyebabkan nilai konsumen 

yang lemah juga lemahnya loyalitas yang dimiliki konsumen. 

Kata Kunci : Relationship Marketing, Nilai Konsumen, Loyalitas Konsumen, 

Kepuasan Konsumen. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dalam persaingan yang semakin ketat dan perkembangan era globalisasi, para 

manajer pemasaran selalu berupaya untuk mengembangkan kultur budaya yang 

berorientasi pada konsumen (Berry, 1986).  

Pertumbuhan industri farmasi secara keseluruhan menunjukkan angka yang cukup 

istimewa. Gambaran yang diberikan M. Sjamsul Arifin, Sekjen Gabungan Perusahaan 

Farmasi Indonesia, tahun 2013 total pasar farmasi diperkirakan mencapai Rp 18 triliun, 
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atau naik sekitar 15% dari tahun 2012 yang sebesar Rp 15,6 triliun. Kenaikan ini masih 

kalah jauh dari peningkatan tahun 2012 yang mencapai 23,6% dibanding 2011 

(Moko31. Wordpress.com).  

Menurut Reichheld dan Sasser (1990) meningkatkan 5 persen kesetiaan konsumen 

dapat menghasilkan suatu peningkatan laba 25 persen hingga 85 persen, tergantung 

jenis perusahaannya. Selain itu loyalitas konsumen mempunyai peran stratejik dalam 

dunia pemasaran, karena loyalitas konsumen menjadi dasar terciptanya profitabilitas 

dan pembentukan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Darsono, 2004). 

Berry (1986) menyatakan loyalitas konsumen merupakan proporsi waktu dari 

seorang pembeli yang memilih produk atau jasa sama dalam sebuah kategori yang 

diperbandingkan dengan total pembelian  kategori  tersebut, anggapan bahwa 

penerimaan produk atau jasa pesaing tetap ada, sedangkan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Berry dan Parasuraman (1991), loyalitas konsumen di pandang sebagai 

kekuatan hubungan antara sikap relatif (individual's relative attitude) seseorang dan 

bisnis berulang (repeat patronage). Faktor-faktor yang membentuk loyalitas konsumen 

menjembatani hubungan antara sikap relatif individu dan keputusan transaksi berulang. 

Dalam menciptakan kepuasan konsumen, perusahaan harus dapat meningkatkan 

nilai konsumen(customer value) maupun keunggulan produknya (produk advantage). 

Lebih tepatnya, agar berhasil dalam pemasaran, perusahaan harus melaksanakan 

suatu hubungan pemasaran (relationship marketing) yang baik. Relationship marketing 

(Anderson, 1991) merujuk pada semua aktifitas pemasaran yang diarahkan pada 

pembentukan, pengembangan, dan pemeliharaan keberhasilan hubungan antara 

perusahaan dan konsumennya. 

Berbeda dengan temuan Day (1995), bahwa kepuasan konsumen tidak memiliki 

hubungan positif dengan loyalitas konsumen. Hasil studi Setiawan (2009) 

menyimpulkan bahwa meskipun hubungan kepuasan dan loyalitas secara statistik 

adalah signifikan, namun secara praktis (ekonomis) nampaknya masih mengundang 

pertanyaan, mengingat kemampuan menjelaskannya hanya sekitar 6%. Oliver (1990) 

dari hasil studinya menegaskan, meskipun memiliki hubungan yang positif, tapi 

konstruk kepuasan terhadap loyalitas bersifat non-Linier. Dengan demikian, konsumen 

yang puas tidak serta merta akan menjadi konsumen yang loyal, karena pada 

hakekatnya manusia memiliki rasa ingin tahu dan mencoba sesuatu yang baru (Berry, 
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1986) sehingga, untuk mempertahankan konsumen dengan jangka yang lebih panjang 

dan kepastian yang lebih tinggi, memberikan kepuasan pada konsumen menjadi 

paradigma yang perlu ditinjau kembali (Gronroos, 1990). 

Hasil-hasil penelitian yang tidak konsisten dari kedua  isu tersebut, sangat 

menarik untuk diteliti dan dikaji lebih komprehensif serta menjadi motivasi dan dasar 

bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan Relationship 

Marketing dengan Loyalitas.  

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu: 

Bagaimana Pengaruh Relationship marketing terhadap nilai konsumen dan 

dampaknya terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen. 

 

1.2    Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mengkaji hubungan Relationship Marketing, Nilai Konsumen, 

Loyalitas Pelanggan dan Kepuasan Pelanggan. Maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: Untuk mengetahui pengaruh relationship marketing terhadap nilai 

konsumen dan dampaknya terhadap loyalitas konsumen melalui kepuasan konsumen. 

 

II. REVIEW LITERATUR 

2.1     Antecedent Relationship Marketing dan Loyalitas Konsumen 

Menurut Anderson dan Narus “Relationship marketing is an approach to 

marketing with its customers that promote both the company’s longterm growth and the 

customer’s maximum satisfaction” (Anderson dan Narus, 1991) yang kurang lebih 

memiliki arti bahwa relationship marketing adalah cara usaha pemasaran pada 

konsumen yang meningkatkan pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan kepuasan 

maksimum konsumen. 

Konsumen yang baik merupakan suatu aset dimana bila ditangani dan dilayani 

dengan baik akan memberikan pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang bagi suatu 

badan usaha. 

Loyalitas konsumen adalah derajat yang menunjukan perilaku konsumen untuk 

pembelian ulang dari penyedia layanan, memiliki posisi sikap yang positif terhadap 

http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/06/strategi-pemasaran-dalam-persaingan.html
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penyedia jasa, dan konsisten untuk tetap menggunakan penyedia tersebut ketika 

kebutuhan atas layanan muncul (Arias, 1998). 

Strategi relationship marketing dapat dijalankan dengan baik apabila konsumen 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan mempunyai persyaratan sebagai berikut (Hult, 

1997): 

1. Konsumen di masing-masing peringkat apabila mempunyai profil berbeda  satu dan 

lainnya. 

2. Konsumen pada masing-masing peringkat apabila bisa memberi value (nilai) secara 

proporsional  terhadap pelayanan yang diterimanya, perusahaan tentu lebih senang 

untuk melayani pelanggan istimewa yang menginginkan kecepatan pelayanan dan 

personalitas sebagai atribut yang diprioritaskan dibandingkan pelanggan biasa, 

karena konsumen biasa hakikatnya lebih mementingkan harga murah.  

3. Konsumen pada masing-masing peringkat apabila memiliki perbedaan dalam 

memberi respons. 

 

 2.2    Relationship Marketing dengan Nilai Konsumen 

Konsep nilai konsumen memberikan gambaran tentang konsumen suatu 

perusahaan, mempertimbangkan apa yang mereka inginkan, dan percaya bahwa mereka 

memperoleh manfaat dari suatu produk (Oliver, 1990).  

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

diperoleh definisi tentang nilai konsumen . Persepsi pembeli tentang nilai yang 

menggambarkan sebuah perbandingan antara kualitas atau keuntungan yang mereka 

rasakan dalam produk dengan pengorbanan yang mereka rasakan ketika membayar 

harga produk. Relationship marketing merupakan sebuah bentuk pemasaran dimana 

perusahaan mempunyai target dalam pelanggan dan membuat komunikasi pemasaran 

yang relevan.  

Untuk dapat mencapai hasil yang optimal maka diperlukan sistem nilai bagi 

konsumen, yaitu sistem yang terdiri dari rantai nilai dari perusahaan untuk 

menyampaikan nilai kepada konsumen (Gronroos, 1990). Dalam menyampaikan nilai 

kepada konsumen diperlukan adanya hubungan pemasaran konsumen (customer 

relationship marketing) yang berfokus pada pelanggan dalam jangka panjang 

(Gronroos, 1990).    
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2.3    Relationship Marketing Dengan Kepuasan Konsumen 

Yang dimaksud dengan kepuasan konsumen oleh beberapa ahli pemasaran 

didefinisikan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau 

hasil yang ia rasakan dengan harapannya (Oliver, 1980) atau dengan kata lain 

merupakan respon konsumen terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara 

harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya.  

Menurut (Day; 1990) yang dimaksud kepuasan konsumen atau pelanggan adalah 

suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk 

atau jasa. Kepuasan konsumen merupakan suatu darah kehidupan setiap perusahaan, 

sehingga kepuasan konsumen merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan 

kinerja pemasaran dalam sebuah perusahaan atau organisasi. 

Relationship marketing menjadi pembicaraan menarik dikala perusahaan mencoba 

mengembangkan strategi yang tepat menghadapi konsumen yang memiliki banyak 

pilihan. Betapa tidak, berbagai konsep yang selama ini digunakan, ternyata ada kurang 

tepatnya untuk mengantisipasi masalah-masalah yang muncul. Konsep-konsep 

pemasaran yang berbentuk transaksional ternyata kurang tepat menghadapi situasi 

persaingan bisnis yang semakin ketat. Dalam situasi demikian kemunculan konsep 

relationship marketing merupakan suatu solusi yang tepat. Konsep relationship 

marketing menekankan pada proses transaksi yang sedang berlangsung dan 

memanfaatkannya sebagai dasar untuk hubungan pemasaran yang berkelanjutan di masa 

depan. 

 

2.4    Relationship Marketing Dengan Loyalitas Konsumen 

Relationship marketing merupakan konsep baru yang muncul dalam literatur 

pemasaran pada dekade terakhir (Groonros, 1994).  Banyak sekali definisi relationship 

marketing yang ditulis dalam berbagai  bentuk output yang diinginkan, dan tidak 

mengindikasikan kebutuhan input atau ciri-ciri yang mana memungkinkan pengamat 

menentukan bila sebuah kebijakan relationship marketing dilaksanakan. 

Pada era Relationship Marketing  pemasar beranggapan bahwa loyalitas 

pelanggan terbentuk dengan adanya Value dan Brand. Value adalah persepsi nilai yang 

dimiliki konsumen berdasarkan apa yang di dapat dan apa yang dikorbankan dalam 
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melakukan transaksi. Sedangkan Brand adalah identitas sebuah produk yang tidak 

berwujud, tetapi sangat bernilai. Untuk mendapatkan loyalitas konsumen, perusahaan 

tidak hanya mengandalkan value dan brand, seperti yang diterapkan pada Conventional 

Marketing. Pada masa sekarang diperlukan perlakuan yang lebih atau disebut dengan 

Unique Needs, perbedaan kebutuhan  antara satu pelanggan dengan pelanggan lainnya, 

untuk itu peranan dari Relationship Marketing sangat diperlukan. 

 

2.5    Nilai Konsumen  Dengan Kepuasan Konsumen 

Nilai konsumen merupakan kualitas yang dirasakan konsumen yang disesuaikan 

dengan harga relatif dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan (Morgan dan 

Hunt,1994). Konsep nilai konsumen mengindikasikan suatu hubungan yang kuat 

terhadap kepuasan konsumen, dimana konsep tersebut menggambarkan pertimbangan 

yang evaluatif konsumen tentang produk yang ditawarkan. Nilai yang diinginkan 

konsumen terbentuk ketika mereka membentuk persepsi bagaimana baik buruknya 

suatu produk dimainkan dalam situasi penggunaan.  

 

2.6    Nilai Konsumen Dengan Loyalitas Konsumen 

Menurut Fontenot (1997) nilai konsumen adalah persepsi konsumen terhadap nilai 

atas kualitas yang ditawarkan relatif lebih tinggi dari pesaing akan mempengaruhi 

tingkat loyalitas konsumen, semakin tinggi persepsi nilai yang dirasakan oleh 

konsumen, maka semakin besar kemungkinan terjadinya hubungan (transaksi). Dan 

hubungan yang diinginkan adalah hubungan yang bersifat jangka panjang, sebab usaha 

dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan diyakini akan jauh lebih besar apabila 

harus menarik pelanggan baru atau pelanggan yang sudah meninggalkan perusahaan, 

daripada mempertahankannya. 

 

2.7     Kepuasan Konsumen Dengan Loyalitas Konsumen 

Kepuasan konsumen merupakan penyebab utama timbulnya loyalitas (Bitner dan 

Hubbert, 1994). Terbukti ketika konsumen naik di atas ambang tertentu, kesetiaan 

pembelian kembali naik dengan cepat. Sebaliknya, ketika kepuasan jatuh di bawah 

ambang batas yang berbeda, loyalitas konsumen menurun sama cepatnya (Bitner., 

1994). Dengan demikian, kepuasan sebagai prediktor baik untuk loyalitas. 
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2.8     Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

  Kerangka Teoritis 

Berdasarkan review literatur diatas terbentuk kerangka teoritis sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka teoritis 

Dengan demikian dapat ditarik Hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat hubungan positif antara Relationship Marketing (hubungan pemasaran) 

dengan  Customer value (nilai konsumen) 

H2:  Terdapat hubungan positif Relationship Marketing (hubungan pemasaran) dengan 

Customer Satisfaction (kepuasan konsumen) 

H3: Terdapat hubungan positif Customer Value (Nilai konsumen) dengan Customer 

Satisfaction (kepuasan konsumen) 

H4: Terdapat hubungan positif antara Relationship Marketing (hubungan pemasaran)  

dengan Customer Loyalty (loyalitas  konsumen). 

H5: Terdapat hubungan positif antara Customer Value (nilai konsumen) dengan dengan 

Customer Loyalty (loyalitas konsumen). 

H6: Terdapat hubungan positif antara Customer Satisfaction (Kepuasan konsumen) 

dengan Customer Loyalty (Loyalitas konsumen). 

  

III. METODE PENELITIAN 

3.1    Unit Analisis 

Studi ini mengkaji mengenai kualitas relationship marketing, nilai konsumen, dan 

loyalitas konsumen, maka yang akan di dianalisis mengenai komitmen kerjasama PT 

Ethica dengan dokter pemakai produk PT Ethica. 

 

 3.2    Populasi dan Sampel  

Dalam studi ini populasi yang akan di ambil adalah seluruh dokter umum maupun 

specialis yang berada di wilayah kota Bandung yang menggunakan produk PT Ethica. 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel adalah sampel acak dimana data 

responden dari populasi secara acak di jadikan sampel dengan jumlah sebanyak 54 

orang. Teknik pegambilan sampel yaitu menggunakan teknik simple random sampling 

Relationship 

Marketing 

(X) 

Customer 

Value 

(Y) 

 

Customer 

Satisfaction 

(Z1) 

 

Customer 

Loyalty 

(Z2) 
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dimana pemilihan sampel dilakukan secara acak hingga mencapai jumlah sampel yang 

telah ditentukan. 

 

IV. TEMUAN-TEMUAN 

4.1 Rata-Rata, Standar Deviasi dan Korelasi Antar Variabel 

4.1.1 Rata-rata 

 

Tabel 1 Rata-rata, Standar Deviasi dan Korelasi Variabel Penelitian 

Variabel Rata-rata 
Standar 

Deviasi 

Korelasi 

X Y Z1 Z2 

X 16,71 2,16 1 0,6 0,3 0,3 

Y 20,34 2,58 0,6 1 0,6 0,4 

Z1 3,60 0,65 0,3 0,4 1 0,4 

Z2 3,26 0,56 0,3 0,4 0,4 1 

 

 Berdasarkan tabel, diketahui bahwa rata-rata data variabel X sebesar 16,71 

dengan standar deviasi sebesar 2,16 , variabel Y sebesar 20,34 dengan standar deviasi 

sebesar 2,58, variabel Z1 sebesar 3,6 dengan standar deviasi sebesar 0,65 dan variabel 

Z2 sebesar 3,26 dengan standar deviasi sebesar 0,56.  

 Besar korelasi antara variabel X dengan Y sebesar 0,6, korelasi antara variabel X 

dengan Z1 sebesar 0,3, korelasi antara variabel X dengan Z2 sebesar 0,3, korelasi antara 

variabel Y dengan Z1 sebesar 0,6, korelasi antara variabel Y dengan Z2 sebesar 0,4 dan 

korelasi antara variabel Z1 dengan Z2 sebesar 0,4.  

4.2.     Pengujian Hipotesis  

4.2.1. Uji t (Tes of Significant) 

 

Tabel 2  Tabel Pengujian Hipotesis Persamaan Pengaruh Analisis Jalur 

Pengaruh Persamaan 
t 

hitung 

t 

table 

p-

value 
alpha Keputusan Keterangan 

X 

terhadap 

Y 

Y = 0,53 

X 
3,63 2,04 0,000 0,05 Ho ditolak Signifikan 

Y 

terhadap 

Z1 = 0,59 

Y 
4,22 2,04 0,000 0,05 Ho ditolak signifikan 
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Z1 

Z1 

terhadap 

Z2 

Z2 = 0,46 

Z1 
2,96 2,04 0,000 0,05 Ho ditolak Signifikan 

 

Pengujian Hipotesis 1 

H1: Terdapat hubungan positif antara relationship marketing dengan nilai konsumen. 

Hasil perhitungan nilai t-hitung untuk variabel X  terhadap Y sebesar 3,63, X  terhadap  

Yt hitung lebih besar dari nilai ttabel yaitu thitung (3,63) >  ttabel (2,04), maka dari hasil uji 

untuk koefisien jalur dinyatakan Ho ditolak Artinya, secara parsial dengan arah 

pengaruh berbanding lurus (positif) terdapat pengaruh yang bermakna.Dengan demikian 

hipotesis 1 dapat dikonfirmasi, artinya relationship marketing memiliki hubungan 

positif dan signifikan dengan nilai konsumen.             

 

Pengujian Hipotesis 2 

H2: Terdapat hubungan positif antara relationship marketing dengan kepuasan 

konsumen 

Parameter estimasi antara kualitas fungsional dengan kepuasan pelanggan menunjukkan 

hasil yang tidak signifikan, karena penghitungan tidak dapat dimasukkan kedalam 

model. Sehingga, hipotesis 2 tidak dikonfirmasi, artinya relationship marketing tidak 

memiliki hubungan apapun dengan kepuasan konsumen. 

 

Pengujian Hipotesis 3 

H3: Terdapat hubungan positif antara nilai konsumen dengan kepuasan konsumen. 

Hasil perhitungan nilai t-hitung untuk variabel Y terhadap kinerja Z1 sebesar 4,22, Z1 

terhadap Y t hitung lebih besar dari nilai ttabel yaitu thitung (4,22) >  ttabel (2,04), maka dari 

hasil uji untuk koefisien jalur dinyatakan Ho ditolak, artinya, secara parsial dengan arah 

pengaruh berbanding lurus (positif) terdapat pengaruh yang bermakna. Dengan 

demikian hipotesis 3 dapat dikonfirmasi, artinya nilai konsumen memiliki hubungan 

positif dan signifikan dengan kepuasan konsumen. 

 

Pengujian Hipotesis 4 

H4: Terdapat hubungan positif antara relationship marketing dengan loyalitas 

konsumen 
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Parameter estimasi antara kualitas fungsional dengan kepuasan pelanggan menunjukkan 

hasil yang tidak signifikan, karena penghitungan tidak dapat dimasukkan kedalam 

model. Sehingga, hipotesis 4 tidak dikonfirmasi, artinya relationship marketing tidak 

memiliki hubungan apapun dengan kepuasan konsumen. 

 

Pengujian Hipotesis 5 

H5: Terdapat hubungan positif antara nilai konsumen dengan loyalitas konsumen 

Parameter estimasi antara kualitas fungsional dengan kepuasan pelanggan menunjukkan 

hasil yang tidak signifikan, karena penghitungan tidak dapat dimasukkan kedalam 

model. Sehingga, hipotesis 5 tidak dikonfirmasi, artinya nilai konsumen tidak memiliki 

hubungan apapun dengan loyalitas konsumen. 

 

Pengujian Hipotesis 6 

H6: Terdapat hubungan positif antara kepuasan konsumen dengan loyalitas konsumen. 

Hasil perhitungan  nilai t-hitung Z2 terhadap Z1 sebesar 2,96.  Z2 terhadap Z1  t hitung 

lebih besar dari nilai ttabel yaitu thitung (2,96) >  ttabel (2,04), maka dari hasil uji untuk 

koefisien jalur dinyatakan Ho ditolak Artinya, secara parsial dengan arah pengaruh 

berbanding lurus (positif) terdapat pengaruh yang bermakna. Dengan demikian hipotesis 

6 dapat dikonfirmasi, artinya kepuasan konsumen memiliki hubungan positif dan 

signifikan dengan loyalitas konsumen. 

 

4.2.2 Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total 

Pengaruh Langsung  

Pengaruh langsung antara X terhadap Y  

= Pyx
2
 * 100% 

= 0,53
2
 * 100% 

= 28,09%      

Pengaruh langsung antara Y terhadap Z1  

= Pz1y
2
 * 100%  

= 0,59
2
 * 100%  

= 34,81% 

Pengaruh langsung antara Z1 terhadap Z2  
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= Pz2z1
2
 * 100%  

= 0,46
2
 * 100%  

= 21,16%. 

Setelah dihitung, relationship marketing memiliki pengaruh langsung terhadap 

nilai konsumen sebesar 28,09% dan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap 

kepuasan maupun loyalitas. Sementara nilai konsumen memiliki pengaruh langsung 

yang cukup besar yaitu sebesar 34,81% terhadap loyalitas konsumen. Dan kepuasan 

konsumen memiliki efek langsung sebesar 21,16% terhadap kepuasan. 

Hal ini menunjukan bahwa relationship marketing berperan penting untuk 

membangun nilai konsumen. Sementara nilai konsumen sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan kepuasan yang nantinya berperan dalam membangun loyalitas konsumen. 

Artinya konsumen yang memiliki relationship marketing yang cukup baik, maka akan 

memiliki nilai konsumen yang baik dan pada akhirnya sesuai harapan mereka 

cenderung merasa puas dan setia.  

 

Pengaruh Tidak Langsung : 

Pengaruh tidak langsung X ke Z1 melalui Y 

= Pyz1 * Pyx * 100% 

= 0,59 * 0,53* 100 % 

= 31,27% 

Pengaruh tidak langsung X ke Z2 melalui Y dan Z1 

= Pyx * Pz1y * Pz2z1 *100% 

= 0,53 * 0,59* 0,46* 100 % 

= 14,38 % 

Pengaruh tidak langsung Y ke Z2 melalui Z1 

= Pz1y * Pz2z1 *100% 

= 0,59 * 0,46* 100 % 

= 27,14 % 

 

Setelah dihitung, relationship marketing memiliki pengaruh tidak langsung 

sebesar 31,27% terhadap kepuasan konsumen dan 14,38 % terhadap loyalitas.Sementara 

nilai konsumen memiliki efek tidak langsung sebesar 27,14 % terhadap loyalitas. 
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Hal ini menunjukkan bahwa relationship marketing berperan secara tidak 

langsung dalam membangun kepuasan dan loyalitas konsumen. Sementara nilai 

konsumen berperan secara tidak langsung dalam membangun loyalitas. Artinya 

konsumen yang memiliki relationship marketing yang cukup baik, maka diharapkan 

akan memiliki kepuasan dan juga setia dengan seiringnya nilai konsumen yang baik. 

 

Pengaruh Total 

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui pengaruh total antar variabel 

yaitu sebagai berikut : 

pengaruh total = pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung 

 

Tabel 3. Pengaruh Total 

Variabel 
Koefisien 

Jalur 

Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh tidak langsung 

(Pengaruh Total) 

ke Z2 

Z1 Z2 

X ke Y 0,53 28,09 % 31,27% 14,38% 

Y ke Z1 0,59 34,81% - 27,14% 

Z1 ke Z2 0,46 21,16 % - - 

 

Dengan interpretasi sebagai berikut : 

- Besarnya pengaruh relationship marketing ke nilai konsumen sebesar 28,09 %yang 

artinya relationship marketing memberikan pengaruh yang  berkategori sedang 

terhadap variabel nilai konsumen. 

- Besarnya pengaruh relationship marketing ke kepuasan konsumen sebesar 31,27 % 

yang artinya relationship marketing memberikan pengaruh yang  berkategori 

rendah terhadap variabel kepuasan konsumen. 

- Besarnya pengaruh relationship marketing ke loyalitas sebesar 14,38 % yang 

artinya variabel relationship marketing memberikan pengaruh yang  berkategori 

rendah sekali terhadap loyalitas konsumen. 
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- Besarnya pengaruh nilai konsumen ke kepuasan konsumen sebesar 34,81%yang 

artinya nilai konsumen memberikan pengaruh yang  berkategori sedang terhadap 

variabel kepuasan konsumen. 

- Besarnya pengaruh nilai konsumen ke loyalitas konsumen sebesar 27,14 % yang 

artinya variabel nilai konsumen memberikan pengaruh yang berkategori rendah 

terhadap variabel loyalitas konsumen. 

- Besarnya pengaruh kepuasan ke loyalitas konsumen sebesar 21,16 % yang artinya 

kepuasan memberikan pengaruh yang  berkategori rendah terhadap loyalitas. 

 

4.3 Koefisien Determinasi  

Berikut merupakan hasil perhitungan besar koefisien determinasi antar variabel 

penelitian menggunakan rumus : 

R
2
 = r

2
 *100% 

Dengan hasil perhitungan besar koefisien determinasi pada tabel berikut : 

Hubungan Besar Determinasi 

X menjelaskan Y 30,34% 

X menjelaskan Z1 9,82% 

X menjelaskan Z2 10,67% 

Y menjelaskan Z1 33,07% 

Y menjelaskan Z2 15,25% 

Z1 menjelaskan Z2 19,35% 

 

Keterangan : 

1. Relationship marketing menjelaskan nilai konsumen sebesar 30,43%, sisanya 

sebesar 69,66% variabel Nilai Konsumen dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model. 

2.  Relationship marketing menjelaskan Kepuasan Konsumen sebesar 9.82%, 

sisanya sebesar 90,18% variabel Kepuasan Konsumen dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model 

3. Relationship Marketing menjelaskan Loyalitas Konsumen sebesar 10,67%, 

sisanya sebesar 89,33% variabel Loyalitas Konsumen dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model. 



   

23 

4. Nilai Konsumen menjelaskan Kepuasan Konsumen sebesar 33,07%, sisanya 

sebesar 66,93% variabel Kepuasan Konsumen dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model 

5. Nilai Konsumen menjelaskan Loyalitas Konsumen sebesar 15,25%, sisanya 

sebesar 84,75% variabel Loyalitas Konsumen dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model 

6. Kepuasan Konsumen menjelaskan Loyalitas Konsumen sebesar 19,35%, sisanya 

sebesar 80,65% variabel Z2 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan 

dalam model 

 

V.    DISKUSI, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN 

5.1     Diskusi 

 Hasil studi ini menunjukan bahwa relationship marketing memiliki hubungan 

positif yang kuat dengan nilai konsumen, dengan nilai korelasi 28,09%, artinya 

relationship marketing sangat berperan penting untuk membangun nilai konsumen. 

Sejalan dengan yang diutarakan (Gronroos, 1990) untuk mencapai hasil yang optimal 

maka diperlukan sistem nilai bagi konsumen, yaitu sistem yang terdiri dari rantai nilai 

dari perusahaan dan pemasok, dan akhirnya mereka yang bekerjasama untuk 

menyampaikan nilai pelanggan diperlukan adanya hubungan pemasaran (relationship 

marketing) yang berfokus pada pelanggan jangka panjang.  

 Untuk nilai konsumen memiliki pengaruh langsung yang cukup besar yaitu 

34,81% terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya mengenai hubungan kepuasan 

dengan loyalitas pelanggan. Banyak para ahli dan pakar pemasaran menemukan bahwa 

kepuasan memiliki hubungan positif dengan loyalitas pelanggan misalnya, (Shani dan 

Chalasani, 1992). Dari hasil studi ini menunjukan hasil yang sama,  bahwa kepuasan 

pelanggan memiliki hubungan positif dengan loyalitas pelanggan. Artinya, kepuasan 

pelanggan salah satu sebagai predikator untuk membangun loyalitas pelanggan. 

Meskipun sebagian para peneliti menyimpulkan, bahwa kepuasan dan loyalitas 

pelanggan memiliki hubungan positif Non Linier (Misalnya, Hult , 1997), namun tetap 

saja kepuasan pelanggan berperan penting untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan. 
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5.2    Implikasi 

 Implikasi Teoritis 

Literatur–literatur yang menjelaskan tentang relationship marketing, nilai 

konsumen, kepuasan, dan loyalitas pelanggan kini telah diperkuat keberadaannya oleh 

konsep-konsep teoritis dan dukungan empiris mengenai hubungan antara variabel-

variabel yang mempengaruhi nilai konsumen yang tercermin pada beberapa hal penting 

sebagai berikut: 

1. Dalam menyampaikan nilai kepada konsumen diperlukan adanya hubungan 

pemasaran konsumen (customer relationship marketing) yang berfokus pada 

pelanggan dalam jangka panjang (Gronroos, 1990) 

2. Relationship marketing merupakan sebuah bentuk pemasaran dimana perusahaan 

mempunyai target dalam konsumen dan membuat komunikasi pemasaran yang 

relevan. Sedangkan nilai konsumen, kita mengartikan ikatan emosional yang 

terbentuk anatar konsumen dan produsen setelah konsumen menggunakan 

produk/jasa penting diproduksi oleh produsen dan menemukan produk tersebut 

memberikan suatu tambahan nilai (Crosby dan Stephens, 1987) 

3. Pikiran konsumen yang puas, tentu akan menjadi konsumen setia, dan kepuasan 

adalah katalis, hanya diperlukan untuk membangun kesetiaan. Artinya, kepuasan 

adalah kondisi perlu dan cukup untuk mngembangkan loyalitas (Bitner, 1995)   

 

Implikasi Manajerial 

Hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa Relationship 

marketing sangat berperan besar dalam membentuk nilai konsumen. Dan pada akhirnya 

nilai konsumen berperan dalam membangun kepuasan dan loyalitas konsumen.  

Dari pernyataan tersebut upaya untuk membangun kepuasan konsumen yaitu 

dengan meningkatkan relationship marketing. Sedangkan kesetiaan pelanggan dapat 

diraih dengan meningkatkan nilai konsumen dan kepuasan konsumen. Dengan 

meningkatkan relationship marketing, nilai konsumen menjadi baik, dengan nilai 

konsumen yang baik akan tercipta pelanggan pelanggan yang puas, maka akan 

terbentuk pelanggan yang memiliki loyalitas yang tinggi.  

Upaya yang harus dilakukan PT Ethica, Tbk dalam meningkatkan kepuasan dan 

loyalitas pelanggannya yaitu dengan melakukan pendekatan secara emosional atau 
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relationship marketing kepada para konsumen. Dengan memperbesar dana promosi 

untuk menunjang fasilitas dan kegitan para dokter dan memperkecil diskon yang 

diberikan pada apotek. Juga meningkatkan pelayanan dalam penyediaan obat di rumah 

sakit dan apotek.  

 

5.3   Keterbatasan 

Berikut ini akan disampaikan keterbatasan – keterbatasan yang terdapatdalam 

penelitian ini : 

1. Populasi yang di gunakan hanya yang berada di daerah kota Bandung 

2. Tidak semua variabel-variabel yang mempengaruhi loyalitas dimasukkan dalam 

penelitian ini, misalnya,  Reputasi perusahaan (Bitner, 1995), Kepercayaan 

(Anderson.,1991) dan lain-lain. 

3. Sampel yang digunakan masih sedikit di banding populasi keseluruhan konsumen 

PT Ethica 
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