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PENGARUH PROGRAM LOYALITAS TERHADAP KESETIAAN
PELANGGAN YANG DIMEDIASI OLEH KEPUASAN PELANGGAN

(STUDI EMPIRIS PADA ALFAMART)

ABSTRAK

Pada  saat  ini,  kemunculan  perusahaan  ritel  semakin  banyak  sehingga
persaingan  menjadi  semakin  ketat  antar  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  sebuah
perusahaan  harus  memperhatikan  strategi  pemasarannya  agar  dapat  menarik
pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dengan harapan
dapa  tercipta  kepuasan  dan  kesetiaan  pelanggan.  Salah  satu  bentuk  strategi
pemasaran  adalah  dengan  membuat  program  loyalitas,  hal  ini  dikarenakan
pelanggan saat ini cenderung senang jika diberikan sebuah reward baik berupa
hadiah, diskon, maupun promo. Oleh karena itu,  penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah program loyalitas Alfamart berpengaruh terhadap kesetiaan
pelanggan  Alfamart  yang  dimediasi  oleh  kepuasan  pelanggan  pada  program
loyalitas tersebut.

Kata Kunci: Program Loyalitas, Kepuasan, Kesetiaan, Alfamart

ABSTRACT

In  nowadays, the  emergence  of  retail  companies  is  increasingly
competitive, so it is tighter between companies. Therefore, a company must pay
attention to its marketing strategy in order to attract new customers and retain
existing customers, with the hope that customer satisfaction and loyalty can be
created. One form of marketing strategy is to create a loyalty program, this is
because current customers tend to be happy if given a reward in the form of gifts,
discounts, and promos. Therefore, this study aims to determine whether Alfamart's
loyalty  program  influences  Alfamart  customer  loyalty  which  is  mediated  by
customer satisfaction in the loyalty program.
Keywords: Loyalty Program, Satisfaction, Loyalty, Alfamart

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perusahaan ritel di Indonesia pada saat ini sangat pesat.

Dengan banyaknya pesaing yang bermunculan, maka pelanggan akan

semakin banyak pilihan tempat untuk berbelanja. Menurut Soemaker

dan Lewis (1996), biaya untuk memperoleh konsumen baru dapat lima

kali  lebih  mahal  dibandingkan  dengan  biaya  untuk  memelihara

konsumen lama (Serli dan Sienny, 2008). Oleh karena itu, menciptakan

pelanggan yang loyal merupakan suatu hal yang sangat penting bagi

perusahaan.  Dalam  membangun  loyalitas  pelanggan,  perusahaan

membutuhkan  usaha  yang  kuat.  Salah  satunya  dengan  memberikan
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kepuasan  kepada  pelanggan.  Kepuasan  pelanggan  merupakan  kunci

untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Menurut institute of customer

service,  jika  pelanggan  tidak  puas  dengan  harga,  pelayanan,  atau

bahkan produk tersebut, mereka akan lebih mudah untuk berpindah ke

perusahaan  lain  (Hesti  kartika,  2009).  Selain  terciptanya  loyalitas

pelanggan,  kepuasan pelanggan  juga  memiliki  banyak manfaat  bagi

perusahaan,  yakni  perusahaan  dapat  mencegah  perpindahan  atau

perputaran  pelanggan,  mengurangi  sensitifitas  pelanggan  terhadap

harga,  mengurangi  biaya  kegagalan  dalam  pemasaran,  mengurangi

biaya  operasi  yang  disebabkan  peningkatan  jumlah  pelanggan,

meningkatkan  efektivitas  iklan,  dan  meningkatkan  reputasi  iklan

(Fornell, 1992).

Untuk  menciptakan  kepuasan  serta  loyalitas  pelanggan,

perusahaan  harus  memiliki  strategi  pemasaran.  Salah  satu  strategi

tersebut  ialah  dengan  menciptakan  program  loyalitas  pelanggan.

Program  loyalitas  adalah  strategi  pemasaran  yang  didasarkan  pada

penawaran  bonus  atau  hadiah  dengan  tujuan  menciptakan  loyalitas

konsumen pada peritel (Bell dan Lall dalam Gomez dkk 2006). Salah

satu bentuk program loyalitas adalah berupa membership card. Dengan

adanya membership card memungkinkan pelanggan untuk melakukan

pembelian  ulang  dan  mengumpulkan  poin-poin  untuk  mendapatkan

reward  yang  dijanjikan  perusahaan  (Alifiyani  dan  Achmad,  2018).

Dalam  membuat  program  loyalitas,  perusahaan  tentunya  harus

mengetahui  manfaat-manfaat  apa  saja  yang  akan  dirasakan  oleh

pelanggan yang bergabung menjadi anggota program loyalitas tersebut.

Manfaat  program  dapat  menjelaskan  alasan  anggota  mengikuti

program loyalitas tersebut, serta memotivasi loyalitas pelanggan dan

memperkuat  hubungan  pelanggan  dengan  perusahaan  (Nor,  Suhaily

dkk, 2015). Menurut Mimouni-Chaaban dan Volle skala manfaat yang

dirasakan pelanggan ketika bergabung dengan program loyalitas ada
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tiga, yaitu manfaat utilitarian, manfaat hedonik, dan manfaat simbolik

(Alifiyani dan Achmad, 2018).

Alfamart juga memiliki program loyalitas berupa  membership

card.  Adapun  terdapat  dua  jenis  bentuk  membership  card yang

ditawarkan  Alfamart  yaitu  Kartu  Ponta  Alfamart  dan  Kartu  Aku

Alfamart (alfamartku.com). Oleh karena itu penelitian ini menjadikan

Alfamart sebagai objek penelitian.

2. METODE PENELITIAN

Dalam  penelitian  ini  terdapat  100  orang  sampel.  Teknik

pengambilan sampel menggunakan cara Non Probability Sampling dengan

metode Purposive Sampling, yaitu menurut Sugiyono (2010) adalah teknik

untuk  menentukan  sampel  penelitian  dengan  beberapa  pertimbangan

tertentu  yang  bertujuan  agar  data  yang  diperoleh  nantinya  bisa  lebih

representatif.  Kriteria  pengambilan  sampel  purposive  sampling  dalam

penelitian  ini  adalah:  Responden  berusia  di  atas  17  tahun,  responden

memiliki membercard Alfamart, responden pernah berbelanja di Alfamart

dan  menggunakan  membercard  Alfamart.  Sumber  data  yang digunakan

dalam penelitian  ini  adalah  data  primer. Data  primer  adalah  data  yang

diperoleh  dari  responden  dengan  pengisian  kuesioner.  Berikut  adalah

variabel-variabel dalam penelitian ini:

a) Variabel bebas (independent variable)

Menurut  Sugiyono  (2010)  variabel  bebas  merupakan  variabel  yang

mempengaruhi  atau  yang  menjadi  sebab  perubahannya  atau  timbulnya

variabel terikat. Variabel bebas/ independent variable (X) dalam penelitian

ini  adalah  Program  Loyalitas  yang  meliputi:  Manfaat  utilitarian  (X1),

manfaat hedonik (X2), manfaat simbolik (X3)

b) Variabel terikat (dependent variable)

Variabel  terikat  (dependent  variable)  merupakan  variabel  yang

dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya

adalah  Kesetiaan  pelanggan  (Y).  Olson  dalam  Musanto  (2004:128)

menyatakan  Kesetiaan  pelanggan  merupakan  dorongan  perilaku  untuk
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melakukan  pembelian  secara  berulang-ulang  dan  membangun  kesetiaan

pelanggan terhadap suatu produk/ jasa yang dihasilkan oleh badan usaha

tersebut membutuhkan waktu yang lama melalui proses pembelian yang

berulang-ulang.

c) Variabel intervening

Variabel intervening menurut Tuckman (Sugiyono, 2007) adalah variabel

yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen

dengan  variabel  dependen  menjadi  hubungan  yang  tidak  langsung  dan

tidak  dapat  diamati  dan  diukur.  Dalam  penelitian  ini,  variabel

interveningnnya adalah kepuasan pelanggan pada program loyalitas (M).

Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang

dihasilkan  dari  membandingkan  kinerja  (atau  hasil)  produk  dengan

harapannya (Kotler, 2009).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Hasil

a) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Dari  penelitian  terhadap  100  orang  responden,  hasilnya  dapat

ditunjukkan dalam tabel 4.1 di bawah ini:
Tabel 1.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase

1 Perempuan 76 76%

2 Laki-Laki 24 24%

Jumlah 100 100%

Sumber: Data primer 2019, diolah
Dari tabel di atas menunjukan bahwa jumlah responden dalam

penelitian  ini  meliputi  76  (76%) orang  perempuan dan 24 (24%)

orang  laki-laki.  Jadi,  dalam  penelitian  ini  perempuan  cenderung

lebih  banyak  melakukan  pembelian  di  Alfamart  dengan

menggunakan member card.
b) Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
Dalam penelitian  terhadap  100  orang  responden,  maka  pendidikan

responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 1.2

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan
No Pendidikan Jumlah Presentase
1

2

3

Jumlah

SMA 42 42%
Diploma 9 9%

S1 49 49%
100 100%

Sumber: Data primer 2019, diolah
Dari  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  dalam  penelitian  ini

didominasi oleh responden yang memiliki latar belakang SMA (42%)

dan S1 (49%).
c) Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan
Dari penelitian terhadap 100 orang responden, dapat dilihat pekerjaan

responden dari tabel berikut ini:
Tabel 1.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Jumlah Presentase

1 Ibu rumah tangga 18 18%

2 Pelajar/mahasiswa 55 55%

3 Swasta 13 13%

4 Guru/dosen 4 4%

5 tidak bekerja 5 5%

6 PNS 5 5%

Jumlah 100 100%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian 

ini didominasi oleh mahasiswa (55%). Sisanya terbagi oleh responden 

yang memiliki pekerjaan ibu rumah tangga (18%), swasta (13%), 

guru/ dosen (4%), dan yang tidak memiliki pekerjaan (5%), serta PNS 

(5%).

d) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Member Card

Dari penelitian terhadap 100 oranng responden, dapat dilihat 

perbandingan jumlah pengguna member card Alfamart pada tabel 4.4 

berikut ini:
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Tabel 1.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Member Card Alfamart

No Jenis member card Jumlah Presentase

1 Kartu Aku 45 45%

2 Kartu Ponta 55 55%

Jumlah 100 100%

Sumber: Data primer 2019, diolah
Berdasarkan tabel di atas, pengguna kartu ponta lebih banyak yaitu

sebanyak 55 orang atau 55%, sedangkan jumlah pengguna kartu Aku

sebanyak 45 orang atau 45%.
e) Karakteristik Responden Berdasarkan Intensitas Belanja
Dari penelitian terhadap 100 orang responden, maka dapat diketahui

intensitas belanja responden di Alfamart pada tabel 4.5 di bawah ini
Tabel  1.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Intensitas Belanja

No Intensitas belanja Jumlah Presentase

1 < satu bulan sekali 51 51%

2 > satu bulan sekali 49 49%

Jumlah 100 100%

Sumber: Data primer 2019, diolah
Berdasarkan  tabel  di  atas,  intensitas  belanja  para  responden  di

Alfamart dalam peneltian ini adalah < satu bulan sekali sebanyak 51

orang responden atau 51%, dan < satu bulan sekali sebanyak 49 orang

atau 49%. 
f) Karakteristik  Responden Berdasarkan Jenis  Produk yang di

Beli
Dari  100 orang responden yang diteliti,  terdapat  jenis-jenis  produk

yang  sering  di  beli  oleh  mereka  di  Alfamart.  Jenis  produk-produk

tersebut akan diketahui pada tabel di bawah ini:
Tabel 1.6

Karakteristik Respondden Berdasarkan Jenis Produk yang di Beli

No Jenis produk Jumlah Presentase

1 Sembako 16 16%
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2 Produk Kecantikan 3 3%

3 Snack 70 70%

4 Lain-lain 11 11%

Jumlah 100 100%

Sumber: Data primer 2019, diolah
Berdasarkan tabel di  atas, dapat diketahui jenis produk yang sering

dibeli  oleh  para  responden  di  Alfamart  yaitu   produk  yang  paling

sedikit dibeli adalah produk kecantikan (3%) dan yang paling banyak

dibeli adalah snack  (70%)
g) Karakteristik Responden Berdasarkan Pengeluaran
Dari  100  orang  responden  yang  diteliti,  dapat  diketahui  rata-rata

pengeluaran para responden setiap kali berbelanja di Alfamart, dapat

dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini:

Tabel 1.7 

Karakteristik Responden Berdasarkan Rata-Rata Pengeluaran Setiap

Belanja di Alfamart

No Pengeluaran Jumlah Presentase

1 <Rp 100.000 79 79%

2 Rp 100.000-Rp 500.000 21 21%

Jumlah 100 100%

Sumber: Data primer 2019, diolah

Dari  tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa   dalam  penelitian  ini

didominasi oleh responden yang mengeluarkan biaya < Rp 100.000

untuk berbelanja di Alfamart, yaitu sebanyak 79 orang.

h) Karakteristik Jawaban Responden

Berikut  ini  adalah  karakteristik  jawaban  responden  yang  meliputi

beberapa variabel, yaitu:

a. Program Loyalitas
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Pada  tabel  di  bawah  ini  merupakan  jawaban  responden  terhadap

semua item pertanyaan pada variabel rogram loyalitas:

Tabel 1.8

Jawaban responden terhadap pertanyaan variabel program loyalitas
Pertanyaan Mean

1. Manfaat utilitarian

Dengan memiliki member card Alfamart, saya mengeluarkan biaya 

lebih rendah saat berbelanja di Alfamart

3,44

Dengan memiliki member card Alfamart, saya dapat berhemat 3,42
Dengan memiliki member card Alfamart, saya menghabiskan uang 

lebih sedikit saat berbelanja di Alfamart

3,38

2. Manfaat Hedonik

Dengan memiliki member card Alfamart, saya sering mendapatkan 

produk-produk baru lebih dahulu dari pelanggan lain

3,02

Dengan memiliki member card Alfamart saya akan berkesempatan 

mendapatkan hadiah produk yang tidak saya temukan di perusahaan 

lain

3,37

Jika ada promo atau diskon dari member card Alfamart, saya 

cenderung akan membeli produk tersebut

3,60

Dengan memiliki member card Alfamart, saya merasa senang saat 

mengumpulkan poin

3,83

Dengan memiliki member card Alfamart saya merasa bangga pada 

diri sendiri ketika menukarkan poin

3,55

3. Manfaat Simbolik

Dengan memiliki member card Alfamart, saya diperlakukan lebih 

istimewa oleh Alfamart

3,08

Dengan memiliki member card Alfamart, saya merasa lebih 

istimewa dari pelanggan lain

2,89

Dengan memiliki member card Alfamart, saya merasa lebih dekat 

dengan Alfamart

3,16

Valid N (listwise)

Sumber: Data primer 2019, diolah
Berdasarkan di atas, dapat dilihat bahwa jawaban responden terhadap 

semua item pertanyaaan mengenai program loyalitas yang diurai berdasarkan 
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manfaat utilitarian, hedonik, dan simbolik rata-rata memiliki nilai 3, yang berarti 

responden kurang setuju dengan semua item pertanyaan tersebut, kecuali item 

pertanyaan pada manfaat simbolik, dengan memiliki member card Alfamart, saya 

merasa lebih istimewa dari pelanggan lain yang memiliki rata-rata 2, artinya 

responden tidak setuju dengan item pertanyaan tersebut.
b. Kepuasan terhadap program loyalitas
Tabel 4.9 di bawah ini, merupakan jawaban responden mengenai item

pertanyaan terhadap variabel kepuasan:

Tabel 1.9

Jawaban responden terhadap variabel kepuasan
Pertanyaan Mean

Saya membuat keputusan yang benar, ketika saya mengikuti 

program loyalitas ini

3,81

Evaluasi keseluruhan saya terhadap program loyalitas ini adalah 

baik

3,83

Keuntungan yang saya rasakan dengan menerima tawaran menjadi 

anggota program loyalitas inj memenuhi harapan saya

3,64

Saya merasa puas dengan program loyalitas ini 3,62

Valid N (listwise)

Sumber: Data Primer 2019, diolah
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa rata-rata  jawaban responden

pada  setiap  item pertayaan  adalah  3  yang  artinya  resonden kurang

setuju dengan item pertanyaan berikut: saya membuat keputusan yang

benar  ketika  saya  mengikuti  program  loyalitas  ini,  evaluasi

keseluruhan  saya  terhadap  program  loyalitas  ini  adalah  baik,

keuntungan  yang  saya  rasakan  dengan  menerima  tawaran  menjadi

anggota program loyalitas inj  memenuhi harapan saya, saya merasa

puas dengan program loyalitas ini.
c. Kesetiaan

Pada  tabel  1.10  berikut  ini,  akan  di  jabarkan  jawaban  responden

mengenai variabel kesetiaan:
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Tabel 1.10

Jawaban responden tentang variabel kesetiaan
Pertanyaan Mean

Saya akan mngatakan hal-hal positif tentang Alfamart kepada orang lain 3,66
Saya akan merekomendasikan Alfamart kepada orang yang meminta 

saran saya

3,65

Saya akan mendorong teman-teman dan kerabat saya untuk membeli di 

Alfamart

3,39

Saya akan menjadikan Alfamart sebagai pilihan pertama untuk membeli

produk yang sesuai dengan kebutuhan saya

3,26

Kemungkinan saya akan terus membeli produk di Alfamart untuk 

beberapa tahun mendatang

3,58

Valid N (listwise)

Sumber: Data primer 2019, diolah
Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden mengenai item

pertanyaan variabel  kesetiaan rata-rata  3,  artinya  responden kurang setuju jika

mereka  akan  mengatakan  hal-hal  positif  tentang  Alfamart  kepada  orang  lain,

kurang setuju jika mereka akan merekomendasikan Alfamart kepada orang yang

meminta  saran,  kurang  setuju  jika  mereka  akan  mendorong  teman-teman  dan

kerabat mereka untuk membeli di Alfamart, dan kurang setuju jika mereka akan

menjadikan Alfamart sebgai pilihan pertama untuk membeli  produk yang sesuai

dengan kebutuhan mereka, serta kurang setuju jika mereka akan membeli produk

di Alfamart untuk beberapa tahun mendatang.
3.1.1. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas
Berikut ini adalah hasil dari uji validitas pada penelitian ini:

Tabel 1.11

Uji Validitas

Variabel 1 2 3 Kesimpulan 

Program Loyalitas
Manfaat Utilitarian .718 Valid

.687 Valid

.784 Valid
Manfaat Hedonik ..671 Valid
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.702 Valid

.543 Valid

.607 Valid

.709 Valid
Manfaat Simbolik .689 Valid

.792 Valid
806 Valid 

Kesetiaan .704 Valid
.728 Valid
.799 Valid
.755 Valid 
.771 Valid

Kepuasan .754 Valid
.869 Valid
.876 Valid 
.840 Valid 

Berdasarkan tabel di atas, uji validitas menunjukan bahwa nilai pearson

corellation  bernilai  positif  dan  lebih  besar  dari  t  tabel  (0,195),  yang

artinya bahwa hasil dari semua pertanyaan kuesioner pada penelitian ini

adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Berikut adalah hasil dari uji reliabilitas:

Tabel 1.12

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 
Program loyalitas
Manfaat Utilitarian 0,912 Reliable
Manfaat Hedonik 0,781 Reliable
Manfaat Simbolik 0,866 Reliable
Kesetiaan 0,802 Reliable
Kepuasan 0,854 Reliable
Sumber: Data primer 2019, diolah

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki

nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,70 sehingga semua variabel menunjukan

kuatnya reliabilitas.

3.1.2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Berikut ini adalah hasil dari uji normalitas pada penelitian ini:

11



Tabel 1.13

Hasil Uji Normalitas

Variabel Asymp Sig

(2-tailed)

Keterangan

Program Loyalitas (X)
Manfaat Utilitarian (X1) 0,000 Berdistribusi normal
Manfaat Hedonik (X2) 0,012 Berdistribusi normal
Manfaat Simbolik (X3) 0,013 Berdistribusi normal

Kesetiaan (Y) 0,028 Berdistribusi normal
Kepuasan (M) 0,000 Berdistribusi normal

Sumber: Data Primer Olahan, 2019

Dari  data  tabel  4.23 di  atas  dapat  dilihat  bahwa semua valiabel

mempunyai  nilai  sig  > 0,05 yang artinya  semua variabel  berdistribusi

normal.

b. Uji Heterokesdastisitas

Berikut merupakan hasil dari uji heterokesdastisitas:

Tabel 1.14

Hasil Uji Heterokesdastisitas

Variabel Sig. (2-tailed) Keterangan
Program loyalitas

Manfaat Utilitarian 0,418 Tidak terjadi

heterokesdastisitas
Manfaat Hedonik 0,118 Tidak terjadi

heterokesdastisitas
Manfaat Simbolik 0,119 Tidak terjadi

heterokesdastisitas
Kepuasan 0,460 Tidak terjadi

heterokesdastisitas
Sumber: Data Primer 2019, diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa semua variabel memiliki

nilai  sig  >  0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel-variabel

tersebut tidak terjadi heterokesdastisitas.

3.1.3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Sederhana

Berikut ini adalah hasil dari uji regresi linear sederhana
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Tabel 1.16

Hasil Regresi Persamamaan I
Variabel Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta
(Constant) 8,852 0,914 9,680 0,000
Manfaat utilitarian 0,026 0,079 0,034 0,333 0,740
Manfaat Hedonik 0,224 0,068 0,369 3,301 0,001
Manfaat Simbolik 0,208 0,090 0,264 2,309 0,023
a. Dependent Variable: Kepuasan
Sumber: Data Primer Olahan, 2019

Kepuasan = 8,852 + 0,026 manfaat utilitarian + 0,224 manfaat hedonik + 0,208

manfaat simbolik + e

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil  uji  regresi  linear  berganda menggunakan SPSS adalah sebagi

berikut:

Tabel 1.17

Hasil Regresi Persamaan II
Variabel Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta
(Constant) 7,287 1,659 4,392 ,000
Manfaat Utilitarian 0,032 0,103 0,032 0,312 ,756
Manfaat Hedonik 0,075 0,092 0,096 0,812 ,419
Manfaat Simbolik 0,250 0,119 0,248 2,096 ,039
Kepuasan 0,426 0,132 0,332 3,232 ,002

Kesetiaan = 7,287 + 0,032 Manfaat Utilitarian + 0,075 Manfaat Hedonik

+ 0,250 Manfaat Simbolik + 0,426 Kepuasan + e

c. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Berikut ini adalah perhitungan t tabel untuk persamaan model 1:

Tabel 1.18

Hasil Uji t Persamaan 1
Variabel Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.
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B Std. Error Beta
(Constant) 8,852 0,914 9,680 0,000
Manfaat utilitarian 0,026 0,079 0,034 0,333 0,740
Manfaat Hedonik 0,224 0,068 0,369 3,301 0,001
Manfaat Simbolik 0,208 0,090 0,264 2,309 0,023
a. Dependent Variable: Kepuasan
Sumber: Data Primer Olahan, 2019

Tabel 1.19

Hasil Uji t Persamaan II
Variabel Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta
(Constant) 7,287 1,659 4,392 ,000
Manfaat Utilitarian 0,032 0,103 0,032 0,312 ,756
Manfaat Hedonik 0,075 0,092 0,096 0,812 ,419
Manfaat Simbolik 0,250 0,119 0,248 2,096 ,039
Kepuasan 0,426 0,132 0,332 3,232 ,002

d. Uji Intervening (Mediasi)

Berikut ini adalah analisis jalur dalam penelitian ini:

Tabel 1.20

Hasil Uji Analisis Sobel

Model Variabel Koefisien Kode

nilai

path

Std.

error

Kode

nilai

path
Persamaan 1

Kepuasan

Manfaat

Utilitarian

0,026 P1 0,079 Sp2

Manfaat

Hedonik

0,224 P2 0,068 Sp2

Manfaat

Simolik

0,208 P3 0,090 Sp2

Persamaan II

Kesetiaan

Manfaat

Utilitarian

0,032 0,103

Manfaat

Hedonik

0,075 0,092
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Manfaat

Simbolik

0,250 0,119

Kepuasan 0,426 P4 0,132 Sp3
3.2 Pembahasan

a. Pengaruh manfaat hedonik program loyalitas terhadap kesetiaan

pelanggan yang dimedasi kepuasan

Dari  data  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  nilai  koefisien  regresi  1

sebesar 0,224 merupakan jalur path p2 dan  Std.  Error sebagai Sp2

sebesar 0,068. Nilai koefisien regresi 2 sebesar 0,426 merupakan jalur

path p4 dan Std. Error sebagai Sp3 sebesar 0,132. Hasil perhitungan

pengaruh  tidak  langsung  sebesar  0,224  X  0,426=  0,095424.  Dan

pengaruh  signifikan  atau  tidaknya  bisa  dihitung  melalui  uji  sobel

sebagai berikut:

Sp2p4  = √ p 42Sp22
+ p22Sp32

+Sp22Sp32

√ p 42Sp22
+ p12Sp32

+Sp22Sp32

Sp2p4 = √0,42620,0682+0,22420,1322+0,06820,1322

Sp2p4 = √0,000839145024+0,00087426624+0,0000080568

Sp2p4= √0,00172146845=0,0414905827

Berdasarkan hasil hitung sobel test, maka t hitung dapat dihitung

dengan rumus sebagai berikut:

t statistik = 
p2 p4
Sp2 p 4

=
0,095424

0,0414905827
=2,2998953 dengan ttabel 1,985

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka menunjukan bahwa nilai

thitung  lebih  besar  dari  ttabel  yaitu  2,2998953  >  1,985  sehingga  dapat

disimpulkan  bahwa  variabel  kepuasan  dapat  memediasi  variabel

manfaat hedonik program loyalitas dan kesetiaan pelanggan. 

b. Pengaruh manfaat simbolik program loyalitas terhadap kesetiaan

pelanggan yang dimedasi kepuasan

Dari  data  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  nilai  koefisien  regresi  1

sebesar 0,208 merupakan jalur path p3 dan  Std.  Error sebagai Sp2

sebesar 0,090. Nilai koefisien regresi 2 sebesar 0,426 merupakan jalur
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path p4 dan Std. Error sebagai Sp3 sebesar 0,132. Hasil perhitungan

pengaruh  tidak  langsung  sebesar  0,208  X  0,426=  0,088608.  Dan

pengaruh  signifikan  atau  tidaknya  bisa  dihitung  melalui  uji  sobel

sebagai berikut:

Sp2p4 = √ p 42Sp22
+ p3Sp32

+Sp22Sp32

Sp2p4 = √0,42620,0902+0,20820,1322+0,09020,1322

Sp2p4 = √0,0014699556+0,000753831936+0,0001411344

Sp2p4 = √0,00236492194=0,0486304631

Berdasarkan  hasil  hitung  sobel  test,  maka  t  hitung  dapat

dihitung dengan rumus sebagai berikut:

t  statistik  =  
p3 p4
Sp2 p 4

=
0,088608

0,0486304631
=1,82206778 dengan  ttabel

1,985

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka menunjukan bahwa nilai

thitung  lebih  kecil  dari  ttabel  yaitu  1,82206778 < 1,985 sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel kepuasan tidak dapat memediasi variabel

manfaat simbolik program loyalitas dan kesetiaan pelanggan.

4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  pengaruh  program  loyalitas

terhadap kesetiaan pelanggan yang dimediasi oleh kepuasan, maka peneliti

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel  manfaat  utilitarian  program loyalitas  tidak  berpengaruh

secara  signifikan  terhadap  kepuasan  pelanggan  pada  program

loyalitas Alfamart. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu

0,333 < 1,984, yang artinya Ho diterima pada taraf signifikan 0,05.

2. Variabel  manfaat hedonik berpengaruh secara signifikan terhadap

kepuasan pelanggan pada program loyalitas Alfamart. Karena hasil

thitung lebih besar dari nilai ttabel  yaitu 3,301 > 1,984 yang artinya Ho

ditolak pada taraf signifikan 0,05.
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3. Variabel  manfaat simbolik berpengaruh secara signifikan terhadap

kepuasan pelanggan pada program loyalitas Alfamart. Karena, thitung

>  nilai ttabel  yaitu 2,309 > 1,984 yang artinya Ho ditolak pada taraf

signifikan 0,05.

4. Variabel  manfaat  utilitarian  program  loyalitas  tidak  memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap kesetiaan pelanggan Alfamart.

Karena, thitung  lebih kecil dari ttabel  (0,312 < 1,985) yang artinya Ho

diterima pada taraf signifikansi 0,05.

5. Variabel  manfaat  hedonik  program  loyalitas  tidak  memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap kesetiaan pelanggan Alfamart.

Karena, diperoleh thitung  lebih kecil dari ttabel  (0,812 < 1,985) yang

artinya Ho diterima pada taraf signifikansi 0,05.

6. Variabel  manfaat  simbolik  program loyalitas  memiliki  pengaruh

yang  signifikan  terhadap  kesetiaan  pelanggan  Alfamart.  Karena,

hasil pengujian diperoleh thitung  lebih besar dari ttabel  (2,096 > 1,985)

yang artinya Ho ditolak pada taraf signifikansi 0,05.

7. Variabel kepuasan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel

kesetiaan pelanggan Alfamart.  Karena, hasil thitung lebih besar dari t

tabel ( 3,232 > 1,985), maka Ho ditolak.

8. Variabel  manfaat  utilitarian  tidak  berpengaruh  terhadap  variabel

kepuasan,  dan  variabel  manfaat  utilitarian  tidak  berpengaruh

terhadap  variabel  kesetiaan.  Oleh  karena  itu,  tidak  dilakukan

pengujian  sobel  test  karena  variabel  kepuasan  jelas  tidak

memediasi variabel manfaat utilitarian dan variabel kesetiaan.

9. Variabel  kepuasan  dapat  memediasi  variabel  manfaat  hedonik

program  loyalitas  dan  kesetiaan  pelanggan.  Karena,  hasil

perhitungan di atas, menunjukan bahwa nilai thitung  lebih besar dari

ttabel yaitu 2,2998953 > 1,985.

10. Variabel  kepuasan  tidak  dapat  memediasi  variabel  manfaat

simbolik program loyalitas dan kesetiaan pelanggan. Karena,  nilai

thitung lebih kecil dari ttabel yaitu 1,82206778 < 1,985.
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4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberi

saran sebagai berikut:

1. Pihak Alfamart

Dari  hasil  perhitungan  item  pertanyaan  kuesioner,  dapat  dilihat

bahwa  rata-rata  jawaban  responden  adalah  3  yang  artinya

konsumen  merasa  kurang  setuju  dengan  semua  item pertanyaan

kuesioner  pada  penelitian  ini.  Sehingga,  Alfamart  harus

mengevaluasi  dan  meningkatkan  semua  manfaat  program

loyalitasnya  agar  pelanggan  yang  bergabung  dengan  program

loyalitas  Alfamart  merasakan  kepuasan  dan  tidak  berpindah  ke

perusahaan lain.

2. Peneliti selanjutnya

Untuk  penelitian  selanjutnya,  lebih  baik  menambahkan  variabel

lain  yang  dapat  mempengaruhi  kesetiaan  pelanggan  Alfamart

seperti citra merk, kualitas layanan, atau variabel-variabel lainnya,

serta menambah jumlah sampel agar hasilnya lebih akurat lagi.
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