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ANALISIS PENGARUH RELATIONSHIP MARKETING DALAM 
MENCAPAI KEPUASAN PELANGGAN PADA BISNIS JASA 

TRANSPORTASI PO RAYA 
 

CAHYO PRASETYO GUNADI 
B 100 080 179 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji pengaruh 
relationship marketing secara bersama-sama yang terdiri dari variabel pertalian, 
empati, timbal balik, dan kepercayaan pada kepuasan pelanggan PO. RAYA. (2) 
Untuk menguji pengaruh relationship marketing secara parsial yang terdiri dari 
variabel pertalian, empati, timbal balik, dan kepercayaan pada kepuasan 
pelanggan PO. RAYA. Populasi penelitian adalah seluruh penumpang Bus PO 
RAYA berbagai jurusan  dengan berbagai kelas. Sampel yang diambil sebanyak 
100 orang dengan teknik sampling purposive sampling. Metode analisis data 
meliputi: (1) Uji instrumen penelitian terdiri dari: uji validitas dan reliabilitas, (2) 
Uji asumsi klasik, terdiri dari: uji normalitas, multikolinearitas, 
heteroskedastisitas, dan autokorelasi. (3) Uji hipotesis, terdiri dari: uji regresi 
linear berganda, uji t, uji F dan uji R Square. Hasil analisis data menunjukkan 
hasil: (1) Uji F menunjukkan secara bersama-sama pertalian, empati, timbal balik 
dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini 
ditunjukkan oleh nilai Fhitung sebesar 29,969 dan signifikansi sebesar 0,000. Hal ini 
berarti hipotesis pertama yang menyatakan bahwa "Dimensi Relationship 
Marketing yang meliputi variabel pertalian, empati, timbal balik dan kepercayaan 
secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepuasan 
pelanggan PO. RAYA terbukti kebenarannya. (2) Uji t menunjukkan secara 
individu pertalian, empati, timbal lik dan kepercayaan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini ditunjukkan oleh variabel 
pertalian nilai thitung 2,839 dan nilai signifikansi 0,006, variabel empati nilai thitung 
2,023 dan sig 0,046, variabel timbal balik thitung 2,208 dan sig 0,030 dan variabel 
kepercayaan thitung 2,389 dan sig. 0,018. Berarti hipotesis kedua yang menyatakan 
bahwa "Dimensi Reliationship Marketing yang meliputi pertalian, empati, timbal 
balik dan kepercayaan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan pelanggan pada PO RAYA" terbukti kebenarannya. (3) Uji 
regresi linear berganda diperoleh koefisien regresi variabel pertalian merupakan 
variabel yang nilai koefisien regresinya (B) paling besar yaitu 0,247. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel pertalian merupakan variabel yang paling besar 
mempengaruhi kepuasan pelanggan. 
 
Kata Kunci: Relationship marketing, kepuasan pelanggan 
 



 

PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang Masalah 

Persaingan bisnis di era globalisasi ini telah membuat berbagai perusahaan 
berlomba untuk merebut dan mempertahankan pangsa pasarnya. Kondisi inilah 
yang memaksa berbagai perusahaan untuk menemukan berbagai strategi yang 
tepat untuk mencapai keunggulan kompetitif, dengan harapan perusahaan dapat 
mempertahankan pasarnya dan memenangkan persaingan.  

Setiap perusahaan tentunya memiliki strategi pemasaran tersendiri yang 
dinilai baik untuk kemajuan usahanya. Salah satu strategi yang sangat diperlukan 
bagi perusahaan yaitu strategi dalam mempertahankan pelanggan. Ini dikarenakan 
biaya untuk mempertahankan pelanggan lebih kecil dibandingkan untuk menarik 
pelanggan baru. Oleh karena itulah berbagai perusahaan berusaha 
mengembangkan dan menerapkan strategi ini untuk memperoleh pelanggan yang 
setia dan loyal serta terjalin kemitraan jangka panjang dengan perusahaan. 

Untuk dapat mempertahankan pelanggan, kepuasan pelanggan perlu 
diperhatikan. Kepuasan pelanggan juga merupakan kepuasan secara keseluruhan 
yang mempunyai konsekuensi perilaku berupa komplain pelanggan dan kesetiaan 
pelanggan (Fornell, 1994 dalam Prasasti, et.al., 2003: 123). Sehingga, apabila 
pelanggan merasa tidak puas dengan produk yang diperolehnya, maka 
kemungkinan besar pelanggan tidak akan setia pada produk tersebut dan akan 
beralih pada produk dari perusahaan lain yang dapat memberi kepuasan pada 
pelanggan tersebut. 

Salah satu pendekatan yang sesuai dengan usaha dalam memberi kepuasan 
dan mempertahankan pelanggan yaitu relationship marketing, yaitu prinsip 
pemasaran yang menekankan dan berusaha untuk menarik dan menjaga hubungan 
yang baik dalam jangka panjang dengan pelanggan, supplier maupun distributor 
(Prasasti, et.al., 2003: 127). Implikasi dari relationship marketing dapat 
menciptakan kepercayaan, hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan 
dengan menawarkan kualitas yang tinggi, pelayanan yang baik dan harga yang 
sesuai, serta mengurangi waktu tunggu di antara kedua belah pihak dengan adanya 
transaksi rutin. (Simon, 2001:75). 

Pendekatan yang dilakukan dalam bentuk relationship ini lebih disukai 
konsumen karena dengan relationship, proses pembelian dan memperoleh 
informasi dapat lebih mudah, resiko dapat dikurangi serta mereka akan 
memperoleh kenyamanan psikologis (Priluck, 2003). Roger Bennet dan Anna 
Barkensjo (2005), juga menemukan bahwa relationship marketing merupakan 
senjata yang ampuh untuk meningkatkan relationship quality dan berguna dalam 
peningkatan kepuasan terhadap pelayanan jasa yang diberikan. 

Di dalam pendekatan relationship marketing digambarkan suatu ikatan 
jangka panjang antara dua pihak, baik antara perusahaan dengan perusahaan yang 
dikenal dengan pola business to business atau ikatan antara perusahaan dengan 
pelanggan yang dikenal dengan business to costumer.  

Perusahaan harus dapat menyampaikan nilai dari produk atau yang akan 
diterima pelanggan dengan strategi yang menjamin kelangsungan hubungan 
antara perusahaan dengan pelanggan. Salah satu strategi yang dapat digunakan 



 

adalah costumer relationship management. (Ihwan Susila, 2004). Strategi ini 
digunakan untuk menciptakan transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual 
berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai (Kenna, dalam Ihwan 
Susila, 2004). Dengan kata lain, dengan relationship marketing dapat dijalin suatu 
kemitraan jangka panjang dengan pelanggan secara terus-menerus sehingga 
diharapkan dapat terjadi bisnis ulangan (repeat business). Eksistensi perusahaan 
dalam relationship marketing ini difokuskan pada cara untuk mempertahankan 
pelanggan dengan memberikan kepuasan yang optimal pada pelanggan. Dengan 
demikian biaya pemasaran yang tinggi untuk memperoleh pelanggan baru dapat 
ditekan, karena biaya tersebut lebih tinggi daripada biaya pemasaran yang untuk 
mempertahankan pelanggan yang telah ada. 

Relationship marketing sangat relevan untuk dibahas dalam pemasaran jasa. 
Hal ini didasarkan bahwa pada praktek pemasaran jasa, keterlibatan dan interaksi 
antara konsumen dan pemberi jasa begitu tinggi, sehingga konsep Relationship 
Marketing akan dapat dilaksanakan secara maksimal (Prasasti, et.al., 2003). 
Relationship Marketing dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Yau, et.al., 
(1999), menggunakan empat variabel relationship marketing yang dilakukan 
perusahaan untuk mengukur kinerja perusahaan. Bentuk relationship marketing 
yang juga akan diterapkan dalam penelitian ini mencakup variabel pertalian, 
empati, timbal balik dan kepercayaan. 

Berbeda pada objek penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prasasti, 
et.al. (2003) dimana penelitian tersebut mengambil objek perusahaan jasa asuransi 
jiwa, penelitian ini mengambil objek penelitian perusahaan jasa transportasi PO. 
RAYA. Perusahaan jasa transportasi tidak memiliki kewajiban yang mengikat 
pelanggannya untuk membayar premi secara teratur seperti pada perusahaan 
asuransi jiwa, dimana dengan adanya kewajiban tersebut dapat menimbulkan 
interaksi terus menerus antara perusahaan dengan pelanggan. Sehingga 
relationship marketing dapat diterapkan dalam usaha tersebut dalam mencapai 
kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan pada perusahaan 
jasa transportasi ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah faktor relationship 
marketing juga dapat berpengaruh pada kepuasan pelanggan jasa transportasi 
seperti PO. RAYA. Apabila faktor tersebut juga mempengaruhi kepuasan 
pelanggannya, maka perusahaan ini juga perlu memperhatikan dan menerapkan 
konsep relationship marketing dalam mencapai kepuasan pelanggannya. Alasan 
pemilihan RAYA sebagai objek dalam penelitian ini adalah karena perusahaan ini 
merupakan salah satu perusahaan yang tetap eksis, bahkan berkembang di tengah 
maraknya industri jasa transportasi saat ini. Namun, perkembangan industri 
transportasi tersebut perlu dicermati oleh perusahaan, karena dengan semakin 
tinggi intensitas persaingan dalam industri, berdampak terhadap kemudahan 
pelanggan untuk beralih dari satu perusahaan ke perusahaan lain (Srinivasan 
dalam Widiana, 2004). Padahal dalam penelitian yang dilakukan oleh pakar 
marketing Indonesia, Tjokrosusilo (2004), menemukan bahwa untuk mencari 
pelanggan baru akan membebani biaya sebesar 5 kali lipat lebih besar dari pada 
mempertahankannya, dan untuk membujuk kembali mantan pelanggan yang tidak 
puas, akan membebani biaya sebesar 10 hingga 12 kali lipat. Oleh karena itu, 
untuk mempertahankan pelanggan, kepuasan pelanggan perlu diperhatikan oleh 



 

perusahaan. Karena PO. RAYA merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
bidang jasa, khususnya jasa pelayanan transportasi, maka salah satu pendekatan 
yang cocok digunakan untuk mencapai kepuasan konsumen yaitu dengan strategi 
relationship marketing. Hubungan relationship marketing dengan kepuasan 
konsumen juga didukung oleh Mudie dan Cottam (dalam Prasasti, et.al. 2003) 
yang menyatakan bahwa kepuasan konsumen total tidak mungkin tercapai, 
sekalipun hanya untuk sementara waktu, namun upaya perbaikan atau 
penyempurnaan kepuasan dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Adapun 
strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan kepuasan 
konsumen, diantaranya adalah relationship marketing. 
 
Tujuan Penelitian 
1. Untuk menguji pengaruh relationship marketing secara bersama-sama yang 

terdiri dari variabel pertalian, empati, timbal balik, dan kepercayaan pada 
kepuasan pelanggan PO. RAYA. 

2. Untuk menguji pengaruh relationship marketing secara parsial yang terdiri 
dari variabel pertalian, empati, timbal balik, dan kepercayaan pada kepuasan 
pelanggan PO. RAYA. 

 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Relationship Marketing 

Konsep relationship marketing belum memiliki definisi yang baku. 
Konsep relationship marketing digunakan menggambarkan beragam konteks 
dan perspektif aktivitas pemasaran (Seth dan Parvatiyar dalam Widiana, 
2004). Dalam perspektif sempit, relationship marketing menggambarkan 
beragam taktik pemasaran, untuk mengikat atau mempertahankan pelanggan 
setelah penjualan terjadi, dengan tujuan untuk menciptakan pembelian ulang. 
Pada perspektif luas, relationship marketing digunakan sebagai paradigma dan 
orientasi pemasaran, sebagai oposisi dari transactional marketing (Widiana, 
2004). 

Relationship marketing adalah praktik membangun hubungan jangka 
panjang yang memuaskan dengan pihak-pihak kunci: pelanggan, pemasok, 
penyalur, guna mempertahankan preferensi dan bisnis jangka panjang 
perusahaan (Kotler, 2002). De Young (1988), berpendapat bahwa relationship 
marketing merupakan proses dalam menarik, memikat dan memelihara suatu 
hubungan dengan orang-orang yang menjadi kunci dalam hubungan bisnis. 
John Tower (2001) menyebutkan bahwa relationship marketing adalah proses 
dimana pemasok dan pelanggan mengembangkan hubungan jangka panjang, 
yang didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan, interdependensi, 
kepercayaan dan komitmen pada nilai tambah yang akan diberikan.  

Prinsip dari relationship marketing adalah berusaha untuk menarik dan 
menjaga hubungan baik jangka panjang dengan pelanggan, supplier, maupun 
distributor (Prasasti, et al., 2003). Jadi dalam relationship marketing, menarik 
pelanggan baru hanyalah salah satu langkah awal dalam proses pemasaran. 



 

Selain itu untuk mempertahankan pelanggan jauh lebih mudah bagi 
perusahaan, daripada mencari pelanggan baru. Pengertian tersebut 
memberikan dua implikasi, yaitu: pertama, ada perubahan dalam cara pandang 
perusahaan dalam melihat hubungan dengan pelanggan. Penekanan yang 
bergerak dari fokus pada transaksi menjadi hubungan jangka panjang dengan 
pelanggan atau mempertahankan dan membangun hubungan dengan 
pelanggan. Kedua, adanya pengakuan bahwa kualitas, customer service, dan 
aktivitas pemasaran perlu dijalankan bersamaan. Relationship marketing 
memfokuskan pada pemaduan ketiga elemen tersebut dan memastikan 
terciptanya kombinasi sinergis diantara elemen ini (Lupiyoadi, 2001: 6).  

Relationship Marketing merupakan paradigma baru dalam dunia 
pemasaran dimana relationship marketing ini lebih mengutamakan dalam 
membina dan mempertahankan hubungan 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 orientasinya pada one transaction 
yaitu pemasaran yang berorientasi jangka pendek dan hanya mementingkan 
keuntungan perusahaan saja tanpa melihat kepentingan konsumen. Dari 
relationship transaction yang berorientasi pada konsumen ini maka 
terbentuklah pemasaran yang berkelanjutan yang disebut dengan Relationship 
Marketing (Payne, 2000: 32). 

Relationship marketing sangat relevan untuk dibahas dalam pemasaran 
jasa. Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan dan interaksi antara konsumen 
dan pemberi jasa begitu tinggi pada sebagian besar bisnis jasa (Lupiyoadi, 
2001: 16). Sehingga pendekatan yang berorientasi transaksi (transactional 
marketing) dengan sasaran tingginya penjualan dalam jangka pendek menjadi 
kurang mendukung pada praktik bisnis jasa. 

Menurut Yau, et al. (1999), terdapat empat variabel yang digunakan 
oleh perusahaan untuk mengukur kinerjanya. Variabel-variabel tersebut 
mencakup variabel pertalian, empati, timbal balik dan kepercayaan.  
1. Pertalian 

Pertalian adalah dimensi dari suatu Relationship Marketing yang 
membagi dua pihak (konsumen dan supplier) untuk bertindak dalam suatu 
aktivitas yang sama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. (Yau, et al, 
1999). Berbagai cara yang ada mengindikasikan terdapat tingkatan 
berbeda dalam relationship marketing. Pertalian dapat menjadi kontrol 
sosial yang efektif di masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi untuk 
menghilangkan keraguan, menciptakan kepercayaan dan membantu 
hubungan yang erat.  

Pertalian pelanggan (costumer bonding) didefinisikan sebagai 
suatu sistem yang berinisiatif untuk mempertahankan hubungan dengan 
pelanggan atau calon pelanggan. Pertalian dapat diartikan sebagai usaha 
yang dilakukan perusahaan atau organisasi untuk menciptakan 
kepercayaan konsumen pada perusahaan, dan usaha untuk membangun 
hubungan yang erat dengan pelanggan, sehingga satu sama lain saling 
menguntungkan dalam hubungan tersebut. 



 

Proses pertalian pelanggan dimulai dari penciptaan kesadaran 
konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan yang kemudian 
tumbuh menjadi suatu ikatan yang berkelanjutan sebagai dasar dari 
hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, bahkan dapat diperluas ke 
pelanggan lainnya. Pada dasarnya pertalian pelanggan merupakan suatu 
proses dimana pemasar berusaha membangun atau mempertahankan 
kepercayaan pelanggannya sehingga satu sama lain saling menguntungkan 
dalam hubungan tersebut. 

2. Empati 
Empati adalah suatu dimensi relationship marketing yang 

digunakan untuk melihat situasi dari perspektif atau sudut pandang orang 
lain. Hal ini diartikan dengan memahami berbagai keinginan dan tujuan 
orang lain. Ini termasuk kemampuan masing-masing individu untuk 
melihat situasi dari sudut pandang yang lain dalam artian kognitif (Yau, et 
al., 1999). 

Empati didefinisikan oleh Kotler (2002) sebagai kesediaan untuk 
peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan. Golis (1993) (dalam 
Prasasti, et al., 2003), menyatakan bahwa empati adalah sebuah 
pendekatan dengan memahami pelanggan secara baik melalui kemampuan 
untuk menangkap atau memahami sudut pandang orang lain (pelanggan).  

Teknik empati adalah mengenal kepribadian orang lain (pelanggan) 
guna menemukan keinginan yang menonjol untuk memudahkan 
komunikasi dalam kegiatan menghadapi pelanggan. Hal ini 
mengindikasikan bahwa empati adalah sebuah kondisi yang diperlukan 
untuk menekan sebuah hubungan positif antara dua bagian tersebut 
(konsumen dan supplier). 

3. Timbal Balik 
Timbal balik adalah suatu dimensi dari Relationship Marketing 

yang menyebabkan salah satu pihak memberikan timbal balik atau 
mengembalikan atas apa yang telah didapat atau sepadan dengan yang 
diterimanya (Callaghan, dalam Yau et. al., 1999). Hal ini untuk 
melindungi kedua belah pihak (customer dan supplier) agar mendapat 
keuntungan yang sama dan salah satu pihak tidak merasa rugi. Timbal 
balik mengindikasikan adanya suatu kerjasama atau hubungan dengan 
pihak lain. Jadi ciri dari suatu relationship marketing, salah satunya adalah 
adanya timbal balik. Hal ini mencerminkan bahwa antara perusahaan dan 
pelanggan memiliki kewajiban yang sama. Perusahaan berkewajiban 
memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang ditawarkan dan 
kesesuaian antara harga dan pelayanan. Sebaliknya konsumen wajib 
membayar apa yang telah diterimanya.  

4. Kepercayaan 
Salah satu faktor keberhasilan relationship marketing adalah faktor 

kepercayaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut.  
Kepercayaan adalah keyakinan konsumen bahwa perusahaan 

memiliki kompentensi, integritas, dan dapat diandalkan mampu 
menunaikan apa yang dijanjikan (Morgan dan Hunt, 1994) 



 

Rempel, Holmes dan Zanna (dalam Riorini, 2003: 151) 
mendefinisikan bahwa kepercayaan (trust) adalah “Confidence that one 
will find what desired from another, rather than what is feared”. 
Pengertian tersebut mengungkapkan bahwa kepercayaan merupakan rasa 
percaya diri seseorang yang akan ditemukan berdasarkan hasrat dari orang 
lain dari kekuatan dari dirinya sendiri. Sedangkan tujuan/target dari 
kepercayaan adalah harapan kredibilitas dan kebajikan/perbuatan baik. 

Moorman, Zaltman dan Deshpande (1993), mengemukakan bahwa 
informasi yang dihasilkan dengan kepercayaan dapat lebih berguna dan 
menghasilkan nilai lebih bagi penerima. Jika pemasar memprioritaskan 
hubungan jangka panjang, maka kepercayaan merupakan peraturan yang 
utama dalam menerapkan pemasaran jangka panjang tersebut. 

Kepercayaan merupakan salah satu dasar untuk mewujudkan 
suksesnya hubungan pemasaran. Morgan dan Hunt (1994) menjelaskan 
manfaat kepercayaan sebagai berikut: 
a. Kepercayaan dapat mendorong pemasar untuk berusaha menjaga 

hubungan yang terjalin dengan bekerjasama dengan rekan 
perdagangan. 

b. Kepercayaan menolak pilihan jangka pendek dan lebih memilih 
keuntungan jangka panjang yang diharapkan dengan mempertahankan 
rekan yang ada. 

c. Kepercayaan dapat mendorong pemasar untuk memandang sikap yang 
mendatangkan resiko besar dengan bijaksana karena percaya bahwa 
rekannya tidak akan mengambil kesempatan yang dapat merugikan 
pemasar. 

Berkaitan dengan pentingnya kepercayaan dalam menjalin sebuah 
hubungan, Doney dan Cannon (dalam Prasasti, et.al., 2003: 132) 
mengemukakan adanya lima proses yang menyebabkan timbulnya 
kepercayaan: 
a. Proses kalkulasi : Proses ini menekankan bahwa kepercayaan pembeli 

muncul karena pembeli menganggap bahwa pemasok telah 
mengeluarkan sejumlah biaya demi terpeliharanya hubungan dengan 
pembeli. 

b. Proses prediksi : Kepercayaan pembeli muncul karena adanya harapan 
pembeli agar perilaku pemasok di masa sekarang tidak berbeda dengan 
perilakunya di masa datang. 

c. Proses kapabilitas : Kepercayaan pembeli muncul karena kemampuan 
pemasok untuk menyelesaikan kewajibannya. 

d. Proses motif : Kepercayaan pembeli muncul karena pembeli melihat 
motif pemasok dalam menjalin hubungan dengan para pembelinya. 

e. Proses transfer : Kepercayaan pembeli muncul akibat kepercayaan 
pembeli terhadap perilaku yang sebelumnya dilakukan oleh pemasok. 

Dengan menitikberatkan kepercayaan pada hubungan relationship 
marketing, penting juga untuk dimengerti bahwa kepercayaan 
mempengaruhi aspek spesifik dari tingkah laku pelanggan. Perusahaan 
harus memahami tingkah laku secara umum dari pelanggannya agar dapat 



 

mengetahui dan mengenali keinginannya sehingga perusahaan 
menemukan strategi yang tepat dalam usaha mencapai kepercayaan 
kepada konsumennya. 

 
B. Kepuasan Konsumen 

Secara umum Kotler (2002: 34) mendefinisikan kepuasan konsumen 
sebagai berikut: Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 
yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) 
suatu produk dan harapan-harapannya. 

Kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli, dimana persepsi 
terhadap kinerja alternatif produk atau jasa yang dipilih memenuhi atau 
melebihi harapan sebelum pembelian. (Oliver dalam Ihwan Susila, 2003:71). 
Menurut Mowen dan Minor (2001) seperti dikutip Prasasti, et.al. (2003: 135) 
kepuasan konsumen adalah keseluruhan sikap yang ditunjukkan konsumen 
atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. 

Suatu jasa yang dipandang berkualitas oleh pelanggan akan 
memberikan kepuasan bagi pelanggan tersebut. Berkualitas atau tidaknya 
suatu jasa sangat ditentukan sejauh mana jasa tersebut memenuhi kriteria 
pelanggan. Pelanggan yang belum pernah merasakan menggunakan jasa 
tersebut dapat memandang baik kualitas suatu jasa berdasarkan berita dari 
mulut ke mulut atau melalui iklan tanpa harus mengalaminya sendiri. Apabila 
demikian halnya, maka pelanggan menjadi puas dan selanjutnya perusahaan 
penyedia produk atau jasa memiliki peluang untuk membangun hubungan 
yang kuat. 

Anderson (1994) menyatakan bahwa dengan tingginya kepuasan yang 
dirasakan pelanggan, dapat menekan biaya transaksi yang lebih rendah di 
masa yang akan datang. Sebuah perusahaan yang memiliki banyak pelanggan 
tetap, tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan pelanggan 
baru di masa datang. Kepuasan konsumen merupakan suatu hal yang sangat 
berharga demi mempertahankan keberadaan konsumen tersebut untuk tetap 
berjalannya suatu bisnis atau usaha. Layanan yang diberikan kepada 
konsumen akan memacu puas tidaknya seorang konsumen atas pelayanan 
yang diberikan.  

Dengan adanya relationship marketing yang dilakukan oleh 
perusahaan maka diharapkan akan tercipta suatu kepuasan konsumen. 
Hubungan antara relationship marketing dengan kepuasan konsumen ini 
diperkuat oleh Mudie dan Cottam dalam Tjiptono (2005: 42), yang 
menyatakan bahwa kepuasan konsumen total tidak mungkin tercapai, 
sekalipun hanya untuk sementara waktu. Namun upaya perbaikan dan 
penyempurnakan kepuasan dapat dilakukan dengan berbagai strategi, adapun 
salah satu strategi yang dapat dipadukan untuk meraih dan meningkatkan 
kepuasan konsumen adalah relationship marketing.. 

Kepuasan pelanggan tercipta melalui hasil pembelian dan pengalaman 
dalam menggunakan suatu merek produk tertentu. Apabila pelanggan puas 
terhadap suatu merek produk, maka tidak menutup kemungkinan pada 
pembelian berikutnya pelanggan akan melakukan pembelian ulang.  



 

METODE PENELITIAN 
 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey, 
yaitu peneliti mengadakan penelitian langsung kepada penumpang Bus Raya di 
Sukoharjo. Populasi semua pengguna jasa transportasi PO RAYA sampel diambil 
100 orang setelah diambil memenuhi kriteria. Teknik sampling menggunakan 
metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dibatasi pada tipe-
tipe spesifik dari orang-orang yang dapat menyediakan informasiyang dinginkan 
dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. 

 Data primer penelitian diperoleh dari kuesioner dengan Skala Likert 4 
tingkat, sedangkan data sekunder diperoleh data sejarah, tujuan, struktur 
organisasi, produksi dan proses produk, daerah pemasaran.  Metode analisis data 
menggunakan: (1) uji instrumen penelitian, yaitu uji validitas dan reliabilitas, (2) 
Uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, 
autokorelasi, (3) Uji hipotesis, yaitu uji regresi linear berganda, uji t, uji F dan uji 
koefisien determinasi. 

 
ANALISIS DATA  
 
1. Deskripsi Data 

Deskripsi data penelitian terdiri dari nilai terendah, nilai tertinggi, rata-
rata, simpangan dari total skor variabel penelitian. Untuk lebih jelasnya 
disajikan dalam Tabel 1 berikut. 

 
TABEL 1. 

DESKRIPSI DATA PENELITIAN 

Variabel Minimum Maximum Mean Std. Dev 
Pertalian 9 14 11,43 1,16 
Empati 6 12 8,02 1,64 
Timbal Balik 6 12 7,92 1,59 
Kepercayaan 6 12 7,80 1,38 
Kepuasan Pelanggan 10 15 12,04 1,26 

Sumber: Data Primer Diolah, 2012 

Berdasarkan tabel IV.6 di atas dapat diketahui bahwa total skor pada 
variabel pertalian nilai terendah = 9, nilai tertinggi = 14, rata-rata = 11,43, 
simpangan = 1,16; variabel empati nilai terendah = 6, nilai tertinggi = 12, rata-
rata = 8,02, simpangan = 1,64; variabel timbal balik nilai terendah = 6, nilai 
tertinggi = 12, rata-rata = 7,92, simpangan = 1,59; variabel kepercayaan nilai 
terendah = 6, nilai tertinggi = 12, rata-rata = 7,80, simpangan = 1,38, 
sedangkan pada variabel kepuasan pelanggan nilai terendah = 10, nilai 
tertinggi = 15, rata-rata = 12,04, simpangan = 1,26. 



 

2. Uji Instrumen Penelitian 
a. Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan pada tiap-tiap item pernyataan dengan 
cara mengkorelasikan antara skor item pertanyaan dengan total skor. 
Berdasarkan hasil uji validitas dengan menggunakan Komputer Program 
SPSS Versi. 17.00 for Windows XP diperoleh hasil semua instrumen 
valid. 

b. Uji Reliabilitas 
Dalam penelitian ini, dilakukan uji reliabilitas terhadap kuesioner 

dengan mengetahui sejauh mana kuesioner tersebut dapat digunakan, 
dipercaya, dan diandalkan. Hasil yang diperoleh dari uji reliabilitas 
terhadap kuesioner pada masing-masing variabel penelitian setelah 
dilaksanakan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan Komputer 
Program SPSS versi 17.00 for windows XP diperoleh hasil nilai alpha 
pertalian = 0,709, empati = 0,685, timbal balik = 0,693, kepercayaan = 
0,693 dan kepuasan pelanggan = 0,684. Hasil menunjukkan bahwa 
reliabilitas masing-masing variabel menunjukkan angka yang lebih besar 
dari 0,60 maka kuesioner dinyatakan reliabel atau handal dan selanjutnya 
dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data penelitian.  

 
3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk menguji kenormalan data variabel 

penelitian dalam model Regresi. Pengujian normalitas dengan melihat 
Grafik Normal Probability Plot sebagai berikut:  

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan
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GAMBAR 1. 

GRAFIK NORMAL PROBABILITY PLOT UNTUK UJI NORMALITAS 
Berdasarkan Gambar 1 tersebut di atas menunjukkan bahwa data 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau 
grafik histogramnya menunjukkan garis normal, maka model regresi 
memenuhi asumsi normalitas sehingga data disimpulkan berdistribusi 
normal. 



 

b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 
Cara mendeteksinya dengan melihat nilai tolerance value (TOL) dan 
variance inflation factor (VIF). Hasil perhitungan data diperoleh nilai 
TOL dan VIF sebagai berikut: 

TABEL 2 
HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS 

Variabel TOL VIF Keterangan 
Pertalian 0,618 1,619 Tidak terjadi gejala 

multikolinearitas 
Empati 0,461 2,171 Tidak terjadi gejala 

multikolinearitas 
Timbal Balik 0,442 2,264 Tidak terjadi gejala 

multikolinearitas 
Kepercayaan 0,497 2,013 Tidak terjadi gejala 

multikolinearitas 
  Sumber: Data Primer Diolah, 2012 

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa semua nilai TOL 
variabel bebas > 0,10 dan semua nilai VIF < 10, sehingga dapat 
disimpulkan dalam model regresi tidak ditemukan adanya atau terjadi 
gejala multikolinearitas yaitu korelasi antar variabel bebas. 

 
c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan 
yang lain. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat ada tidaknya pola 
tertentu pada Grafik Scatterplot seperti Gambar IV.3 berikut: 

Scatterplot

Dependent Variable: Kepuasan Pelanggan
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GAMBAR 2 

GRAFIK SCATTERPLOT UNTUK UJI HETEROSKEDASTISITAS 



 

Berdasarkan Gambar 2 tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak ada 
pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angkan 0 
pada sumbu Y, maka model regresi memenuhi asumsi tidak terjadi gejala 
heteroskedastistas. 

 
d. Uji Autokorelasi 

Otokorelasi adalah keadaan dimana terdapat trend di dalam variabel 
yang diteliti, sehingga mengakibatkan juga mengandung trend. 
Otokorelasi terjadi jika antara et dan et-1 terdapat korelasi yang tinggi.  

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan komputer Program 
SPSS Versi 17.00 for Windows XP diperoleh nilai DW sebesar 2,087, 
maka dapat disimpulkan hasil uji DW termasuk dalam nilai 1,5 – 2,5 dan 
dinyatakan dalam model regresi tidak terjadi masalah autokorelasi. 

 
4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Analisis 
ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Selengkapnya hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut. 

 
TABEL 3. 

HASIL UJI HIPOTESIS PENELITIAN 

Variabel  B Std. Error thitung Sig. 
Konstanta  4,873 0,701 6,158 0,000* 
Pertalian 0,247 0,087 2,839 0,006* 
Empati 0,157 0,077 2,023 0,046** 
Timbal Balik 0,180 0,081 2,208 0,030** 
Kepercayaan 0,213 0,089 2,398 0,018** 
R  0,747 FHitung 29,969 
R Square 0,558 Probabilitas F 0,000 
Adjusted R2 0,539  

Sumber: Data Primer Diolah, 2012 
 
a. Uji Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat disusun persamaan regresi linier 
berganda sebagai berikut:  
Y = 4,873 + 0,247X1 + 0,157X2 + 0,180X3 + 0,213X4  
Interpretasi: 
1) Nilai konstanta bernilai positif sebesar 4,873, hal ini menunjukkan 

bahwa apabila variabel pertalian, empati, timbal balik, dan 
kepercayaan adalah konstan, maka kepuasan pelanggan akan naik 
sebesar 4,873. 

2) Koefisien regresi variabel pertalian (b1) bernilai positif sebesar 0,247. 
Hal ini berarti bahwa jika pertalian ditingkatkan satu satuan dengan 
catatan variabel empati, timbal balik, dan kepercayaan adalah konstan, 
maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0,247. 



 

3) Koefisien regresi variabel empati (b2) bernilai positif sebesar 0,157. 
Hal ini berarti bahwa jika empati ditingkatkan satu satuan dengan 
catatan variabel pertalian, timbal balik, dan kepercayaan adalah 
konstan, maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0,157. 

4) Koefisien regresi variabel timbal balik (b3) bernilai positif sebesar 
0,180. Hal ini berarti bahwa jika timbal balik ditingkatkan satu satuan 
dengan catatan variabel pertalian, empati dan kepercayaan adalah 
konstan, maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0,180. 

5) Koefisien regresi variabel kepercayaan (b4) bernilai positif sebesar 
0,213. Hal ini berarti bahwa jika kepercayaan ditingkatkan satu satuan 
dengan catatan variabel pertalian, empati, dan timbal balik adalah 
konstan, maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan sebesar 0,213. 

6) Nilai koefisien regresi variabel pertalian (b1) sebesar 0,247, hasil nilai 
ini yang paling besar dibandingkan dengan variabel yang lain, 
sehingga dapat disimpulkan variabel pertalian berpengaruh paling 
besar terhadap kepuasan pelanggan PO Raya di Sukoharjo. 

 
b. Uji t 

Untuk menguji apakah variabel independen secara individu atau 
parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
1) Pengaruh Pertalian Terhadap Kepuasan Pelanggan 

Hasil analisis data diperoleh nilai thitung = 2,839 dan nilai sig. = 0,006, 
maka thitung > ttabel (2,839 > 1,988) dan sig. < 0,05 (0,006 < 0,05) maka 
H0 ditolak dan menerima Ha, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara 
parsial pertalian berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

2) Pengaruh Empati Terhadap Kepuasan Pelanggan 
Hasil analisis data diperoleh nilai thitung = 2,023 dan nilai sig. = 0,046, 
maka thitung > ttabel (2,023 > 1,988) dan sig. < 0,05 (0,046 < 0,05) maka 
H0 ditolak dan menerima Ha, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara 
parsial empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

3) Pengaruh Timbal Balik Terhadap Kepuasan Pelanggan 
Hasil analisis data diperoleh nilai thitung = 2,208 dan nilai sig. = 0,030, 
maka thitung > ttabel (2,208 > 1,988) dan sig. < 0,05 (0,030 < 0,05) maka 
H0 ditolak dan menerima Ha, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara 
parsial timbal balik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan 

4) Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kepuasan Pelanggan 
Hasil analisis data diperoleh nilai thitung = 2,398 dan nilai sig. = 0,018, 
maka thitung > ttabel (2,398 > 1,988) dan sig. < 0,05 (0,018 < 0,05) maka 
H0 ditolak dan menerima Ha, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara 
parsial kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan 

 
c. Uji F 

Untuk menguji apakah sekelompok variabel independen secara 
bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh yang signifikan 



 

terhadap variabel dependen. Hasil analisis data diperoleh nilai Fhitung = 
29,969 dan nilai sig = 0,000, maka Fhitung > Ftabel (29,969 > 2,46) dan sig < 
0,05 (0,000 < 0,05) maka H0 ditolak dan menerima Ha sehingga dapat 
disimpulkan secara bersama-sama atau simultan pertalian, empati, timbal 
balik dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan. 

 
d. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam 
variabel dependen yang diteranggkan variabel independen. Hasil 
perhitungan untuk nilai R Square (R2) dengan bantuan Komputer Program 
SPSS Versi 17,00 for Windows XP, diperoleh angka koefisien determinasi 
R2 = 0,558 atau 55,8% berarti kemampuan variabel-variabel independen 
yang meliputi� pertalian, empati, timbal balik dan kepercayaan dalam 
menerangkan variabel dependen yaitu kepuasan pelanggan sebesar 55,8%, 
sisanya (100% - 55,8% = 44,2%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar 
model yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya 
hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Uji F menunjukkan secara bersama-sama pertalian, empati, timbal balik 

dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. 
Hal ini ditunjukkan oleh nilai Fhitung sebesar 29,969 dan signifikansi 
sebesar 0,000. Hal ini berarti hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 
"Dimensi Relationship Marketing yang meliputi variabel pertalian, 
empati, timbal balik dan kepercayaan secara bersama-sama memiliki 
pengaruh positif dan signifikan pada kepuasan pelanggan PO. RAYA di 
Surakarta", terbukti kebenarannya. 

2. Uji t menunjukkan secara individu pertalian, empati, timbal balik dan 
kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan. Hal ini ditunjukkan oleh variabel pertalian nilai thitung 2,839 
dan nilai signifikansi 0,006, variabel empati nilai thitung sebesar 2,023 dan 
nilai signifikansi sebesar 0,046, variabel timbal balik thitung sebesar 2,208 
dan nilai signifikansi sebesar 0,030 dan variabel kepercayaan thitung 
sebesar 2,389 dan nilai signifikansi sebesar 0,018. Berarti hipotesis 
pertama yang menyatakan bahwa "Dimensi Reliationship Marketing yang 
meliputi pertalian, empati, timbal balik dan kepercayaan secara parsial 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan 
pada PO RAYA" terbukti kebenarannya. 

3. Uji regresi linear berganda diperoleh koefisien regresi variabel pertalian 
merupakan varuabel yang nilai koefisien regresinya (B) paling besar yaitu 
0,247. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pertalian merupakan variabel 
yang paling besar mempengaruhi kepuasan pelanggan. 



 

B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat diberikan saran-

saran sebagai berikut: 
1. Variabel empati merupakan variabel yang paling rendah mempengaruhi 

kepuasan pelanggan, oleh karana itu pihak manajemen PO RAYA 
hendaknya lebih meningkatkan kualitas relationship marketing pada 
dimensi empati yang meliputi: lebih memahami setiap keinginan 
pelanggan, menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan prioritas sudut 
pandang pelanggan, lebih menjaga perasaan setiap pelanggan. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode wawancara 
atau observasi langsung kepada responden, sehingga jawaban responden 
dapat dikontrol sehingga tidak terjadi bias atau salah persepsi dari 
responden terhadap instrumen penelitian yang digunakan. 

3. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengembangkan variabel-variabel yang 
diteliti, sebab tidak menutup kemungkinan bahwa dengan penelitian yang 
mencakup lebih banyak variabel akan dapat menghasilkan kesimpulan 
yang lebih baik. 
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