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ANALISIS PENGARUH CUSTOMER RELATIONSHIP 

MANAGEMENT, CITRA MEREK, KEPERCAYAAN, 

DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS 

PELANGGAN PADA LARISSA AESTHETIC 

CENTER DI SURAKARTA 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Customer Relationship 

Management, citra merek, kepercayaan dan kepuasan terhadap loyalitas pelanggan, sebagai 

objek penelitian adalah konsumen Larissa Aesthetic Center di Surakarta. Data dikumpulkan 

melalui kuesioner dengan menggunakan teknik accidental sampling terhadap 100 orang 

responden yang sudah pernah melakukan perawatan atau menggunakan produk Larissa 

Aesthetic Center di Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan metode 

pengumpulan data kuesioner. Alat analisis yang dipergunakan adalah regresi berganda yang 

terlebih dahulu diuji dengan validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa Customer Relationship Management, citra merek, kepercayaan dan kepuasan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Variabel yang paling berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan adalah kepuasan. Oleh karena itu, 

manajemen Larissa Aesthetic Center sebaiknya fokus pada meningkatkan kepuasan para 

pelanggan mereka dan penerapan CRM secara baik, seperti menjaga kualitas produk, kualitas 

pelayanan dan tetap terus menjaga hubungan yang baik kepada para pelanggannya. 

 

Kata Kunci: Customer Relationship Management, Citra Merek, Kepercayaan, Kepuasan, 

Loyalitas Pelanggan 

ABSTRACT 

 

 This study aims to analyze the relationship between Customer Relationship 

Management, brand image, trust and satisfaction with customer loyalty, as the object of 

research is the consumer Larissa Aesthetic Center in Surakarta. Data were collected through 

a questionnaire using accidental sampling techniques for 100 respondents who had taken 

care or used the Larissa Aesthetic Center product in Surakarta. The type of data used is 

primary data with questionnaire data collection methods. The analytical tool used is multiple 

regression which was first tested with validity and reliability. The results of this study 
indicate that Customer Relationship Management, brand image, trust and satisfaction have a 

significant effect on customer loyalty. The variable that has the most positive and significant 

effect on customer loyalty is satisfaction. Therefore, the management of Larissa Aesthetic 

Center should focus on increasing the satisfaction of their customers and implementing CRM 

well, such as maintaining product quality, service quality and continuing to maintain a good 

relationship with its customers. 

 

Keywords: Customer Relationship Management, Brand Image, Trust, Satisfaction, Customer 

Loyalty 
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1. PENDAHULUAN 

Adanya proses globalisasi sekarang ini, perkembangan dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi telah mampu mempercepat proses inovasi dan 

perkembangan produk (barang dan jasa). Kemajuan teknologi ini dapat menggeser 

posisi penawaran banyak sekali muncul tawaran yang sama sebagai contoh 

penggunaaan klinik kecantikan saat ini konsumen diberikan banyak pilihan sebelum 

menentukan akan menggunakan klinik kecantikan, namun demikian inovasi ini pada 

mulanya mampu memberikan manfaat diferensiasi bagi suatu klinik kecantikan, 

sehingga diantara mereka terjadi diferensiasi lagi. Pada saat ini persaingan perusahaan 

semakin tajam, ini disebabkan karena adanya produk sejenis yang ditawarkan klinik 

kecantikan atau perusahaan lain. Hanya perusahaan yang dapat menghasilkan barang 

dan jasa yang berkualitas yang mampu menghadapi persaingan, sehingga untuk bisa 

memiliki konsumen-konsumen yang loyal terhadap perusahaan menjadi tidak mudah. 

Perusahaan seharusnya membangun hubungan dengan pelanggan agar dapat 

mengetahui lebih banyak mengenai pelanggan mereka, dan pelangganpun dapat lebih 

mudah untuk berinteraksi dengan perusahaan. Untuk membangun hubungan tersebut 

diperlukan cara yang tepat salah satunya adalah membangun Customer Relationship 

Management (CRM) guna meningkatkan nilai perusahaan dan pelanggan sehingga 

dapat mempertahankan dan menumbuhkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan 

dengan pemanfaatan IT. 

Dalam menarik konsumen, pemilik bisnis berusaha sebaik mungkin 

memberikan segala yang terbaik untuk memenuhi kepuasan konsumen. Kotler dan 

Keller (2009:139) menjelaskan bahwa kepuasan (satisfaction) adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang 

dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap harapan mereka. Bagi perusahaan yang 

berpusat pada konsumen, kepuasan konsumen merupakan tujuan dan sasaran 

pemasaran. Dewasa ini perusahaan harus lebih baik lagi memperhatikan tingkat 

kepuasan konsumennya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Kotler dan Keller 

(2009:139) bahwa: 

“Keputusan konsumen untuk dapat bersikap loyal atau tidak loyal merupakan 

akumulasi dari banyak masalah kecil dalam perusahaan. Loyalitas konsumen 

diperoleh karena adanya kombinasi dari kepuasan dan keluhan. Jika kinerja gagal 

memenuhi ekspektasi, maka konsumen akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan 
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ekspektasi, konsumen akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, konsumen akan 

sangat puas atau senang”. 

Loyalitas pelanggan sendiri tidak dapat dipisahkan dari kepuasan pelanggan, 

kepuasan dan loyalitas terkait secara erat dan tidak terpisahkan tetapi hubungan 

keduanya bersifat asimetri mengingat pelanggan yang loyal kebanyakan adalah 

pelanggan yang terpuaskan, tetapi tidak semua kepuasan pelanggan bermakna 

loyalitas. Hal ini terlihat dengan adanya konsumen yang merasa puas terhadap produk 

perawatan yang dihasilkan klinik kecantikan Larissa. Produk tersebut cenderung 

mendekati jasa yang mewah yang hanya bisa dijangkau oleh kalangan tertentu, maka 

produk tersebut harganya relatif tinggi maka loyalitas menjadi sangat penting. 

Kemampuan perusahaan untuk mempertahankan loyalitas pelanggan tersebut 

dapat dengan cara mempertahankan image atau citra perusahaan dan dapat dengan 

memberikan kepuasaan kepada konsumen. Pada kenyataannya saat sekarang ini 

banyak konsumen yang dalam menentukan pilihan tempat klinik kecantikan dimana 

dia akan melakukan perawatan secara terus menerus, konsumen akan mencari tahu 

terlebih dahulu bagaimana citra sebuah klinik kecantikan tersebut (seperti fasilitasnya, 

tempatnya dan juga karyawannya) dan merasakan sendiri bagaimana hasilnya bila 

melakukan perawatan di klinik kecantikan tersebut apakah memuaskan atau tidak. 

Artinya dalam usaha klinik kecantikan, Customer Relationship Management (CRM), 

citra merek, kepercayaan dan kepuasan konsumen secara serempak akan sangat 

mempengaruhi konsumen tersebut akan loyal atau tidak terhadap sebuah klinik 

kecantikan. Apabila citra yang didengar sesuai yang dilihat dan apabila konsumen 

merasakan kepuasan dengan melakukan perawatan di klinik kecantikan tersebut 

kemungkinan besar konsumen akan menjadi loyal. Begitu juga sebaliknya apabila 

citra yang didengar tidak sesuai dengan yang dilihatnya, dan konsumen tidak 

mendapatkan kepuasan maka konsumen tidak akan loyal terhadap klinik kecantikan 

tersebut. 

Intensitas persaingan di dunia bisnis klinik kecantikan di Surakarta yang 

semakin tinggi menuntut Larissa Aesthetic Center untuk dapat memberikan pelayanan 

yang berkualitas dan memuaskan pada seluruh konsumennya dan lebih baik 

dibandingkan dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, Customer Relationship 

Management (CRM), citra merek, kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap 

produk dan pelayanan dapat mempengaruhi Larissa Aesthetic Center di Surakarta 

untuk mendapat konsumen bahkan mempertahankan konsumen untuk dapat loyal, 
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maka dari itu dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis memilih judul “Analisis 

Pengaruh Customer Relationship Management, Citra Merek, Kepercayaan, dan 

Kepuasan Terhadap Loyalitas Pelanggan pada Larissa Aesthetic Center di 

Surakarta”. 

 

2. METODE 

Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yang 

merupakan penelitian ilmiah sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta 

hubungan-hubungannya.  Penelitian ini pada masyarakat yang pernah melakukan 

perawatan atau menggunakan produk Larissa Aesthteic Center di Surakarta. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa jawaban kuesioner dari 

responden. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Ruang 

lingkup penelitian ini adalah Larissa Aesthetic Center dengan sampel yang digunakan 

adalah 100 konsumen Larissa Aesthetic Center di Surakarta. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik accidental sampling. Teknik accidental sampling yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa yang kebetulan bertemu dan 

pernah melakukan perawatan atau menggunakan produk Larissa Aesthetic Center di 

Surakarta dengan peneliti dapat dijadikan sampel jika dipandang cocok sebagai 

sumber data. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen item-item 

pengumpulan data kemudian diuji dengan menggunakan teknik analisis data yang 

digunakan adalah uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi, uji F, 

uji t dan uji koefisien determinasi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari uji validitas, keseluruhan item pertanyaan dinyatakan valid, dan pada uji 

reliabilitas semua variabel dinyatakan reliabel, dari uji asumsi klasik dari uji 

normalitas dinyatakan normal, pada uji multikoliniearitas bahwa tidak terjadi problem 

multikoliniearitas pada model regresi tersebut, pada uji autokorelasi bahwa model 

regresi pada penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi, dan pada uji 

heterokedastisitas bahwa model regresi pada penelitian ini bebas dari gejala 

heterokedastisitas, sehingga untuk selanjutnya dapat dilakukan uji hipotesis, uji t, uji 

F, dan koefisien determinasi. 
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a. Analisis regresi linear berganda 

Tabel 3.1 

 Uji regresi linier berganda 

Parameter Koef 

Regresi 

Std. 

Error 

Beta t-

Statistik 

Probability 

(Constant) 1,305 ,827  1,579 ,118 

Customer Relationship 

Management 

,207 ,057 ,233 3,660 ,000 

Citra Merek ,227 ,081 ,239 2,804 ,006 

Kepercayaan ,216 ,073 ,208 2,971 ,004 

Kepuasan ,341 ,072 ,338 4,744 ,000 

 

 

Berdasarkan analisis regresi linear berganda, didapat persamaan regresi: 

Y = 1,305 + 0,207 X1 + 0,227 X2 +0,216 X3 + 0,341X4 + e 

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka interpretasi dari koefisien 

masing-masing variabel sebagai berikut: 

1) a    = Konstanta sebesar 1,305 menyatakan bahwa jika variabel Customer 

Relationship Management (X1), variabel Citra Merek (X2),variabel 

Kepercayaan (X3) dan variabel Kepuasan (X4) dianggap konstan maka 

Loyalitas Pelanggan diKlinikLarissa Aesthetic Center di Surakarta  akan 

mengalami peningkatan. 

2) b1   =  0,207, koefisien regresi X1 (Customer Relationship Management) 

sebesar 0,207 yang berarti apabila X2 (Citra Merek), X3 (Kepercayaan), dan X4 

(Kepuasan) konstan, maka dengan adanya peningkatan Customer Relationship 

Management mengakibatkan Loyalitas Pelanggan mengalami peningkatan. 

3) b2  =  0,227, koefisien regresi X2 (Citra Merek) sebesar 0,227 yang berarti 

apabila X1 (Customer Relationship Management), X3  (Kepercayaan) dan X4 

(Kepuasan) konstan, maka dengan adanya peningkatan Citra Merek 

mengakibatkan Loyalitas Pelanggan  mengalami peningkatan. 

4) b3  =  0,216, koefisien regresi X3 (Kepercayaan) sebesar 0,227 yang berarti 

apabila X1 (Customer Relationship Management), X2  (Citra Merek) dan X4 

(Kepuasan) konstan, maka dengan adanya keterjangkuan masyarakat terhadap 

Kepercayaan mengakibatkan Loyalitas Pelanggan  mengalami peningkatan. 

5) b4  =  0,341, koefisien regresi X4 (Kepuasan) sebesar 0,341 yang berarti 

apabila X1 (Customer Relationship Management), X2  (Citra Merek) dan X3 
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(Kepercayaan) konstan, maka dengan adanya peningkatan Kepuasan 

mengakibatkan Loyalitas Pelanggan  mengalami peningkatan. 

 

b. Uji t 

Berdasarkan hasil uji t didapat hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Uji t 

Keterangan thitung ttabel Sig. Keterangan 

Customer Relationship 

Management  
3,660 1,985 0,000 H1 diterima 

Citra Merek 2,804 1,985 0,006 H2 diterima 

Kepercayaan 2,971 1,985 0,004 H3 diterima 

Kepuasan 4,744 1,985 0,000 H4 diterima 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Berdasarkan analisis uji t, dapat diketahui bahwa variabel Customer Relationship 

Management memiliki nilai thitung sebesar 3,660, variabel citra merek memiliki nilai thitung 

sebesar 2,804, variabel kepercayaan memiliki nilai thitung sebesar 2,971 dan variabel 

kepuasan memiliki nilai thitung sebesar 4,744 dengan nilai ttabel sebesar 1,985 maka Ho 

ditolak dan H1 diterima karena thitung> ttabel yang artinya ada pengaruh keempat variabel 

terhadap loyalitas pelanggan Larissa Aesthetic Center di Surakarta. 

 

c. Uji F 

Berdasarkan hasil uji F didapat hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 

Uji F 

Fhitung Ftabel Sig. Keterangan 

181,426 2,467 0,000  ada pengaruh secara simultan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh nilai Fhitung sebesar 181,426, angka 

tersebut berarti Fhitung lebih besar daripada Ftabel sehingga keempat variabel 

independen signifikan mempengaruhi loyalitas pelanggan di Klinik Larissa 

Aesthetic Center di Surakarta secara simultan. Berdasarkan hasil ini menunjukkan 

bahwa “Customer Relationship Management (CRM), citra merek, kepercayaan 

dan kepuasan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan Larissa Aesthetic Center di Surakarta”. 
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d. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R
2
) didapat hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

R R
2 

Keterangan 

0,940 0,884  Persentase pengaruh 88,4% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 

0,884,  hal ini berarti bahwa variabel independen dalam model (variabel Customer 

Relationship Management, variabel Citra Merek, variabel Kepercayaan dan 

variabel Kepuasan) menjelaskan variasi Loyalitas Pelanggan di Klinik Larissa 

Aesthetic Center di Surakarta  sebesar 88,4% dan 11,6% dijelaskan oleh faktor 

atau variabel lain di luar model. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Customer Relationship Management berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan, 

dibuktikan hasil perhitungan dari thitung = 3,660 > ttabel = 1,985, maka Ho ditolak 

sehingga ada pengaruh yang signifikan Customer Relationship Management terhadap 

Loyalitas Pelanggan. 

2. Citra Merek berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan, dibuktikan hasil perhitungan 

dari thitung = 2,804 > ttabel = 1,985, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang 

signifikan Citra Merek terhadap Loyalitas Pelanggan.  

3. Kepercayaan berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan, dibuktikan hasil perhitungan 

dari thitung = 2,971 > ttabel = 1,985, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang 

signifikan Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan.  

4. Kepuasan berpengaruh terhadap Loyalitas Pelanggan, dibuktikan hasil perhitungan 

dari thitung = 4,744 > ttabel = 1,985, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang 

signifikan Kepuasan terhadap Loyalitas Pelanggan. 
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4.2 Keterbatasan Penelitian 

Selama proses penelitian berlangsung, peneliti menemui beberapa keterbatasan 

yang menyebabkan penelitian ini memiliki kekurangan-kekurangan. Kekurangan-

kekurangan tersebut antara lain: 

1. Waktu yang dipergunakan untuk penelitian terbatas sehingga keakuratan data dalam 

penyusunan masih kurang. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan di daerah untuk diteliti. Untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan menggunakan tempat penelitian sejenis lainnya untuk diteliti, 

agar hasil penelitian dapat mewakili sebagai pembanding. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel Customer Relationship Management, citra 

merek, kepercayaan dan kepuasan yang turut mempengaruhi loyalitas pelanggan, 

sehingga masih dianggap kurang dalam loyalitas pelanggan.   

 

4.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka 

saran yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan diharapkan dapat mempertahankan keunggulan mereka dan 

pengembangan strategi-strategi yang telah mereka terapkan selama ini, salah satunya 

adalah dengan terus mengembangkan dan mengimplementasikan CRM secara terpadu 

dan meningkatkan rasa kepercayaan seluruh pelanggan mereka.  

2. Bagi peneliti selanjutnya variabel yang diteliti tidak hanya Customer Relationship 

Management (CRM), citra merek, kepercayaan dan kepuasan dalam mempengaruhi 

loyalitas pelanggan. 
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