
 

 

PENGARUH KOMITMEN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS 

KONSUMEN DI SWALAYAN RELASI JAYA PABELAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperolah Gelar 

Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Disusun Oleh : 

LESTARI 

B 100 110 344 

 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2015 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

PENGARUH KOMITMEN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP 

LOYALITAS KONSUMEN DI SWALAYAN RELASI JAYA PABELAN 

 

Lestari 

B 100 110 344 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

ABSTRAKSI 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen dan 

kepercayaan baik secara parsial maupun simultan terhadap loyalitas konsumen. 

Data dikumpulkan dengan kuesioner dan diukur dengan skala likert 5 tingkat 

dengan responden 100 orang konsumen Swalayan Relasi Jaya Pabelan. 

Untuk menguji validitas dan reliabilitas pada uji instrumen, penelitian ini 

menggunakan item to total correlations and cronbach-alpha. Sedangkan untuk uji 

hipotesis digunakan regresi linier berganda, uji F dan uji t. Hasil dari penelitian ini 

mengidikasikan komitmen merupakan faktor utama yang mempengaruhi loyalitas 

konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas konsumen akan semakin 

meningkat jika Swalayan Relasi Jaya Pabelan meningkatkan variabel komitmen. 

 

 

Kata kunci: Komitmen, Kepercayaan, Loyalitas Pelanggan 

 

 

ABSTRACT 

 

 This researh intends to know the factors that the influence of commitment 

and the trust either partially or simultaneously on the customer loyalty of 

Swalayan Relasi Jaya Pabelan. Data were collected by questionnaires and 

measured with a scale of likert 5 levels with the respondent of 100 patiens 

customers of Relasi Supermarket in Pabelan. 

 To test the validity and reliability of the instrumen, this study employs item 

to total correlations and cronbach-alpha. As for the hypothesis test used the 

multiple regression, the F test and t test. The result of this indicates that 

commitment was the greatest factor that influencing customer loyalty. This 

suggests that customer loyalty will increase if Swalayan Relasi Jaya Pabelan 

improve commitment variable. 

 

Key words: commitment, trust, customer loyalty. 

 



 

 
 

PENDAHULUAN 

 Kebutuhan manusia yang beraneka ragam mengakibatkan manusia tidak 

terlepas dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Untuk memenuhinya manusia 

akan melakukan pembelian barang dan jasa. Pembelian dapat dilakukan di pasar. 

Pasar merupakan tempat berinteraksi dan bertemunya penjual dan pembeli. 

 Persaingan pasar global yang semakin ketat menuntut perusahaan dalam 

memperhatikan strategi pemasaran dan strategi persaingan dalam memenangkan 

persaingan. Persaingan yang ketat mengakibatkan setiap perusahaan harus dapat 

membangun hubungan yang kuat dengan pelanggannya. Selain itu perusahaan 

berupaya untuk membuat pelangggan merasa nyaman terhadap pelayanan, 

kualitas produk dan promosi dalam menarik konsumen menjadi loyal pada 

perusahaan tersebut.  

 Sebagai salah satu swalayan yang berada di daerah Pabelan, Swalayan 

Relasi Jaya Pabelan adalah swalayan yang menyediakan berbagai kebutuhan dan 

perlengkapan yang dibutuhkan masyarakat yang memiliki harga yang lebih murah 

dibandingkan dengan swalayan lain yang berada di daerah Pabelan. Swalayan 

Relasi Jaya Pabelan menyediakan kebutuhan rumah tangga, sekolah dan 

kebutuhan umum, sehingga selalu menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat. 

Sealayan ini hampir sama dengan departmen store, tetapi ditinjau dari harga lebih 

murah. Selain itu jarak tempuhnya yang berada di daerah kampus UNS dan UMS 

memudahkan mahasiswa dan swalayan ini berada di pinggir jalan raya Solo-

Jogyakarta/Semarang. 



 

 
 

 Loyalitas pelanggan merupakan kunci keberhasilan dari sebuah 

perusahaan. Dengan adanya kepercayaan pelnggan akan membantu meningkatkan 

komitmen pelanggan untuk selalu menggunakan perusahaan sebagai alternatifnya. 

Komitmen pelanggan merupakan faktor penting bagi perusahaan karena sebagai 

pengukur loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Dengan adanya komitmen, 

konsumen semakin percaya bahwa perusahaan tersebut adalah alternatif dalam 

memenuhi kebutuhan dan keinginannya. 

 Griffin (1997) dalam penelitian lita (2009) menyatakan bahwa loyalitas 

konsumen merupakan aset yang tidak ternilai bagi perusahaan. Karakteristik 

loyalitas konsumen yaitu dengan melakukan pembelian secara terus-menerus 

dengan teratur, membeli diluar lini produk/jasa serta membujuk orang lain untuk 

melakukan pembelian. Morgan dan Hunt (1994) dalam penelitian Lita (2009), 

menyatakan bahwa kepercayaan akan timbul apabila suatu pihak memiliki 

keyakinan terhadap pihak lain. Pengukuran kepercayaan merupakan usaha 

perusahaan dalam memenuhi harapan dengan memberikan layanan secara 

konsisten dalam menjaga kualitasnya. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pemasaran 

Pemasaran merupakan proses perusahaan dalam menciptakan nilai 

bagi pelanggan serta membangun hubungan yang kuat dengan pelanggannya 

dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggannya sebagai imbalannya 

(Khotler, Philip dan Gary Amstrong, 2006:6). 



 

 
 

Menurut Wiyadi, MM (2011:11) , fungsi pemasaran dalam perusahaan 

merupakan fungsi yang mengkaitkan atau menghubungkan perusahaan dengan 

pihak luar yang meliputi konsumen, masyarakat, para perantara, para penyedia 

dan para pesaing. 

2. Komitmen  

Komitmen adalah salah satu faktor penting daari kekuatan hubungan 

pemasaran, serta berguna untuk mengetahui tingkat loyalitas konsumen dalam 

melakukan pembelian di masa depan. Ini menunjukkan bahwa komitmen 

merupakan hasil dari sebuah hubungan yang berhasil, saling memuaskan dan 

menguntungkan (Grundlach et.al dalam penelitian Ndubisi, 2007). 

Safitri Yunita (2011) menyatakan komitmen merupakan faktor 

penting lainnya dalam pemasaran hubungan. Komitmen merupakan variabel 

yang digunakan untuk mengukur perilaku konsumen yang loyal dalam 

melakukan pembelian di masa mendatang. Moorman (1995) dalam penelitian 

Ndubisi (2007) mendefenisikan komitmen sebagai keinginan untuk 

mempertahankan hubungan yang bernilai. 

3. Kepercayaan  

Kepercayaan adalah kredibilitas, janji dan keunggulan dari sebuah 

perusahaan yang diharapkan dan diinginkan oleh konsumen. Kepercayaan ialah 

pondasi dalam sebuah hubungan. Sebuah transaksi bisnis akan terjadi apabila 

masing-masing pihak saling percaya. Kepercayaan harus dibangun dari awal 

agar dapat dibuktikan. Kepercayaan dianggap sebagai proses awal dalam 



 

 
 

transaksi antara penjual dan pembeli agar kepuasan dapat terwujud sesuai yang 

diharapkan (Yousafzai et. al, 2003). 

Menurut Aeker (2003) dalam penelitian Nugroho A. (2013), kesetiaan 

konsumen akan timbul apabila kepercayaan konsumen terhadap merek produk 

sehingga terjadi komunikasi dan interaksi untuk membicarakan produk 

tersebut. Hubungan antara kepercayaan dengan loyalitas konsumen yaitu 

semakin tinggi kepercayaan yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu 

barang atau jasa, maka semakin tinggi tingkat kesetiaan konsumen pada suatu 

merek. 

4. Loyalitas Konsumen 

Loyalitas konsumen merupakan suatu bentuk perilaku konsumen yang 

mengarah pada kemungkinan pembelian ulang. Meningkatkan loyalitas pada 

harga dan memberikan rekomendasi pada pihak lain (Foster dan cadogan, 

2000). Sedangkan menurut Khotler dalam penelitian Tjiptono (2004) 

menyatakan loyalitas pelanggan adalah hasil dari kepuasan pelanggan terhadap 

kualitas perusahaan. Kepuasan pelanggan merupakan perasaan seseorang 

setelah merasakam hasil kinerja sesuai yang diharapkan. 

Shergill dan Li (2005) dalam penelitian Maharsi S. dan Fenny (2006) 

menjelaskan loyalitas konsumen sebagai niat dari konsumen untuk kembali 

melakukan pembelian berdasarkan pengalaman dan harapan mereka di masa 

lalu.  

 

 



 

 
 

5. Penelitian terdahulu 

Syafitri (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “kepercayaan, 

komitmen, komunikasi, penanganan konflik dan perannya terhadap kepuasan 

dan loyalitas nasabah Bank BCA di Surabaya”, dengan hasil bahwa 

kepercayaan tidak memiliki pengaruh signifikan, sedangkan ariabel lainnya 

memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank BCA.  

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Muchlis dan Aryo Dewanto 

(2013), menyebutkan bahwa kepercayaan, kepuasan dan komitmen 

berhubungan terhadap rumah sakit. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh 

Ken Hermanto Agung (2006) menyatakan bahwa kualitas layanan 

mempengaruhi komitmen, kepercayaan dan loyalitas konsumen. 

 

METODE PENELITIAN 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Swalayan Relasi Jaya 

Pabelan, sedangkan data yang digunakan adalah data primer yang merupakan data 

yang berasal langsung dari objek penelitian dengan mengandalkan kuesioner yang 

diajukan kepada konsumen yang melakukan pembelian di Swalayan Relasi Jaya 

Pabelan. 

Dengan menggunakan metode purposie sampling dengan jumlah 

responden 100 (seratus) orang konsumen. Kriteria responden dengan usia lebih 

dari 17 tahun dengan pertimbangan telah cukup dewasa dan mengerti dalam 

menanggapi pertanyaan kuesioner. 



 

 
 

Penelitian ini menggunakan uji instrumen yaitu uji validitas dan uji 

reliabilitas. Digunakan pula uji hipotesis yang terdiri dari uji analisis regresi, uji F 

dan Uji t. 

 

HASIL PENELITIAN 

 Berdasarkan hasil uji validitas yang menggunakan model CFA, 

menghasilkan nilai factor loading diatas 0,5 semua variabel menunjukkan angka 

yang valid namun hasil penellitian ini, variabel komitmen dan kepercayaan 

menyabar dan tidak mengelompok sesuai konstruknya dengan nilai factor score 

yang tinggi. Sedangkan uji reliabilitas yang telah dilakukan menyatakan bahwa 

variabel komitmen dan kepercayaan dinyatakan reliabel karena mempunyai nilai 

alpha diatas 0,6. 

1. Pengaruh komitmen terhadap loyalitas konsuumen di Swalayan Relasi Jaya 

Pabelan 

Dari hasil uji t yang telah dilakukan, nilai koefisien komitmen 0,0664 

dengan nilai t hitung 4,873 lebih besar dari t tabel sebesar 1,985 dan tingkat 

signifikan t lebih kecil dari 0,05 (sig.t= 0,000<0,05) maka H0 ditolak dan H1 

diterima pada tingkat signifikansi 5%. Oleh karena itu berarti hipotesi pertama 

yang menyatakan komitmen berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen 

di Swalayan Relasi Jaya Pabelan didukung. 

Penelitian ini menilai bahwa konsumen merasa kebutuhan dan 

keinginannya dapat dengan mudah diperoleh di Swalayan Relasi Jaya Pabelan. 

Karena swalayan ini menyediakan produk rumah tangga, sekolah dan kantor 



 

 
 

dengan lengkap. Sehingga konsumen mempunyai sikap komitmen untuk 

datang dan melakukan pembelian di masa mendatang. 

2. Pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas konsumen di Swalayan Relasi Jaya 

Pabelan 

Dari hasil uji t yang telah dilakukan, nilai koefisien kepercayaan sebesar 

0,161 dengan nilai t hitung 1,264 lebih kecil dari nilai t tabel 1,985 dengan 

tingkat signifikansi t  lebih besar dari 0,05 (sig.t= 0,0209>0,05) maka H0 

diterima sedangkan H1 ditolak pada tingkat signifikansi 5%. Artinya hipotesis 

kedua yang menyatakan kepercayaan berpengaruh positif terhadap loyalitas 

konsumen swalayan Relasi Jaya Pabelan tidak didukung. 

Hasil penelitian ini menilai bahwa Swalayan Relasi Jaya Pabelan belum 

cukup cakap dalam menunjukkan rasa hormat kepada konsumen saat 

memberikan layanan, sehingga pelayanan swalayan ini kurang dapat 

diandalkan. Selain itu dalam penelitian ini menilai bahwa konsumen merasa 

Swalayan Relasi Jaya Pabelan dalam memasang harga relatif sama dengan 

swalayan lainnya yang berada di sekitar Pabelan. Sehingga konsumen menilai 

harga tidak menjadi pembanding dalam menentukan swalayan yang akan 

dikunjunginya. 

 

 

 

 

 



 

 
 

PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Penelitian ini menganalisa pengaruh komitmen dan kepercayaan 

terhadap loyalitas konsumen di Swalayan Relasi Jaya Pabelan. Dengan 

menggunakan sampel sebanyak 100 (seratus) responden konsumen di 

Swalayan Relasi Jaya Pabelan. Setelah melakukan pengujian dan pembahasan, 

kesimpulan pada penelitian ini, yaitu: 

1. Komitmen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. 

Hal ini menunjukkan hipotesis pertama yang menyatakan komitmen 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen di Swalayan Relasi 

Jaya Pabelan dapat diterima. 

2. Kepercayaan tidak berpengaruh terhadap loyalitas konsumen. 

Hal ini menunjukkan hipotesis kedua yang menyatakan kepercayaan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen di Swalayan Relai jaya 

Pabelan tidak dapat diterima. 

b. Keterbatasan Peneltian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yang diharapkan 

menjadi acuan perbaikan dalam melakukan penelitian mendatang. Keterbatasan 

pada penelitian ini yaitu: 

1. Populasi hanya mencakup pada konsumen masyarakat dan mahasiswa yang 

berada di sekitar kampus UMS, hal ini berakibat bahwa responden yang 

digunakan untuk melakukan pengisian kuesioner hanya konsumen biasa, 



 

 
 

bukan konsumen yang loyal pada Swalayan Relasi Jaya Pabelan sehingga 

dalam pengisian jawaban data yang diperoleh kurang maksimal. 

2. Jumlah sampel yang dilakukan dalam penelitian ini sangat terbatas sebesar 

100 (seratus) responden, sehingga hasil penelitian tidak dapat 

digeneralisasikan untuk seluruh konsumen yang melakukan pembelian di 

Swalayan Relasi Jaya Pabelan. 

c. Saran  

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian 

ini masih sangat kurang maksimal, sehingga membutuhkan penelitian 

tambahan yang berlanjut, terarah dan meningkat lebih baik. Saran yang dapat 

diberikan sebagai alternatif perbaikan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi perusahaan, harus menjaga dan meningkatkan loyalitas konsumen 

secara berlanjut, karena loyalitas sangat penting dalam keberlangsungan 

hidup perusahaan. Dalam meningkatkan hubungan dengan konsumen, 

perusahaan harus mampu menjaga hubungan yang baik sehingga perusahaan 

dapat memahami dengan baik kebutuhan, keinginan serta harapan para 

konsumen. 

2.  Bagi konsumen diharapkan agar dapat memberikan stimulasi sebagai 

pengawasan atau pengontrol atas perilaku perusahaan sehingga antara 

perusahaan dan konsumen sama-sama mendapatkan keuntungan. 

3. Bagi peneliti di masa mendatang, diharapkan agar menambah dan 

memperluas jangkauan penelitian dengan menambahkan variabel dan 

sampel lain agar dapat lebih menjelaskan secara spesifik penyebab loyalitas 



 

 
 

konsumen. Serta agar lebih memperhatikan dalam menentukan studi kasus, 

karena variabel kepercayaan akan lebih berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen pada perusahaan yang secara langsung melakukan komunikasi 

dan memberikan layanan langsung, seperti perusahaan jasa.  
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LAMPIRAN 

1. Hasil uji validitas 

 

2. Hasil uji reliabilitas 

Loyalitas Konsumen  Koefisien 

Alpha 

Critical 

Value 

Keterangan 

Komitmen 0,688 0,6 Reliabel 

Kepercayaan 0,7189 0,6 Reliabel 

Loyalitas Konsumen  0,8269 0,6 Reliabel 

 

 

 

 

 

  Component 1 Component 

2 

Component 

3 

Komitmen 1 0,624    

Komitmen 2  0,71   

Komitmen 3   0,397 

Komitmen 4  0,53   

Kepercayaan 1   0,83 

Kepercayaan 2  0,884   

Kepercayaan 3  0,817   

Kepercayaan 4  0,654   

Loyal Konsumen 1 0,847    

Loyal Konsumen 2 0,778    

Loyal Konsumen 3 0,865    

Loyal Konsumen 4 0,616     



 

 
 

3. Hasil uji regresi linier berganda 

 Koefisien Std. Error thitung Sig 

Konstanta 0,372 1,734 0,214 0,831 

Komitmen 0,664 0,136 4,873 0,000 

Kepercayaan 0,161 0,128 1,264 0,209 

R square 0,329    

Adjusted R square 0,315    

F statistik 23,758   0,000 

 

4. Hasil uji F 

MODEL  Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 282,691 2 141,346 23,758 0,000 

Residual 577,099 97 5,949   

Total 859,79 99    

 

5. Hasil uji t 

Variabel ttabel thitung Sig 

Komitmen 4,873 1,985 0,000 

Kepercayaan 1,264 1,985 0,209 

 


