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Peran Customer Relationship Marketing Dalam Konstruksi 

Loyalitas Konsumen 
 

Nehemia Simatupang 

21209063 

 

Abstract 

 

 This research will serve the influence of Customer Relationship Marketing 

for the loyality of customer, satisfication of customer,  and emotional bond with the 

customer of Alfamart’s . The focus of this researh is to know how the important of 

Alfamart’s strategy throught  approached partnership with Alfamart’s customer 

will shape the loyality and building the connection between Alfamart and the 

customer. This research taken from 150 respondent and the data examine used 

stuctural equation modelling with Lisrel 8.7. software. Finally, the result of this 

research indicated the influence of customer relationship marketing for the loyality 

of customer, satisfication of customer,  and emotional bond. As such,  this research 

indicated the satisfication of customer influenced to the emotional contract of 

Alfamart’s customer, so that the loyality for Alfamart in Indonesia will be shape. 

 

Keywords:  

Customer relationship marketing,  loyalty of customer, customer  satisfaction,  and 

emotional bond. 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini hendak menyaji pengaruh peran Customer relationship 

marketing terhadap loyalitas konsumen, kepuasan konsumen, dan ikatan emosional 

bagi pelanggan mini market Alfamart. Penelitian tersebut dilakukan untuk 

mengetahui betapa pentingnya strategi perusahaan Alfamart dengan melalui 

pendekatan bermitraan kepada pelanggan Alfamart akan membentuk sebuah 

loyalitas dan hubungan yang baik antara perusahaan Alfamart dengan 

pelanggannya. Penelitian ini diambil dari 150 responden dan datanya diuji 

menggunakan metode structural equation modelling dengan software Lisrel 8.7. 

Hasilnya menunjukkan peran customer relationship marketing berpengaruh 

terhadap kepuasan konsumen, loyalitas konsumen, dan ikatan emosional. Selain itu, 

pada penelitian ini menunjukkan kepuasan konsumen berpengaruh terhadap ikatan 

emosional pelanggan Alfamart, sehingga ikatan emosional yang positif dari 

pelanggan Alfamart akan berpengaruh membentuk sebuah loyalitas terhadap 

perusahaan Alfamart di Indonesia.  

 

Kata kunci : Customer relationship marketing, Kepuasan konsumen, Loyalitas 

Konsumen, Ikatan emosional. 
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LATAR BELAKANG 

Pada saat ini tingkat persaingan usaha sangat ketat dan banyak sekali 

tersebar dimana- mana, salah satunya adalah usaha mini market. Setiap mini market 

memiliki layanan pendekatan khusus kepada pelanggan-pelanggannya sehingga 

membuat pelanggan tetap setia berbelanja di mini market tersebut. Kali ini mini 

market yang akan menjadi obyek penelitian adalah mini market Alfamart. Sebagian 

besar orang mengetahui hampir setiap mini market Alfamart yang di sekitarnya 

selalu ada pesaing bisnis mini market sejenis lainnya yang juga muncul dan siap 

bersaing walaupun dengan jarak beberapa puluh meter dari Alfamart yang tersebar. 

Meskipun pesaing mini market banyak tersebar tetapi Alfamart tetap bertahan 

dalam menjual produknya. 

Hal yang menarik dalam penelitian tentang mini market ini adalah mengapa 

mini market Alfamart tetap saja terus bertahan, bahkan terus membangun dan 

memperluas bisnisnya di tempat lain untuk membangun cabang baru di tengah 

pesaing yang lain, sedangkan mini market yang lain juga terus bermunculan, dari 

mini market yang memiliki “nama” maupun yang “lokal”. Dari data yang didapat 

sampai akhir Juni 2012 silam, Sumber PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. 

mengoperasikan 6253 gerai Alfamart yang sebagian besar merupakan gerai milik 

sendiri. Sementara itu, sebanyak 1830 gerai merupakan gerai franchise. Dari total 

6253 gerai yang dikelola, sekitar 5515 gerai berlokasi di Pulau Jawa. Menyusul 

kemudian sebanyak 429 gerai di Sumatera, 171 gerai di Sulawesi, dan 138 gerai di 

Bali. Hingga sekarang, Sumber Alfaria Trijaya didukung 18 distribution center (13 

milik sendiri dan 5 sewa) yang menopang operasionalisasi gerai Alfamart yang 

dibuka di 11 provinsi dan 230 kota di Indonesia (http://www.berita-bisnis.com). 

Alfamart memiliki cara khusus untuk mendekati pelanggannya agar pembeli 

dan pelanggannya tetap setia berbelanja dan loyal kepada perusahaan mini market 

Alfamart tersebut. Sejarah Alfamart pada tanggal 27 Agustus 1989, Alfa 

Supermarket didirikan dengan gerai pertama berlokasi di Jalan Lodan, Ancol, 

Jakarta Utara dengan nama Toko Gudang Rabat Alfa.
 
Pada bulan Oktober 2001, 

Alfa Supermarket mulai menerapkan customer relationship management dengan 

http://www.berita-bisnis.com/
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membentuk Alfa Family Club (AFC). AFC merupakan sebuah klub khusus yang 

beranggotakan para pelanggan Alfa di seluruh Indonesia (http://id.wikipedia.org). 

Alfamart siap bersaing dengan mini market lain, dengan rahasia bisnisnya 

menggunakan penerapan pendekatan relasi pasar bermitraan (relationship 

marketing) kepada pelanggannya agar membuat pelanggan merasa puas terhadap 

layanan Alfamart. Oleh karena itu saat konsumen memiliki kepercayaan kepada 

sebuah produk atau jasa tertentu, maka konsumen memiliki niat untuk membeli 

produk atau jasa tersebut (Lau & Lee, 1999). Selain itu bentuk pendekatan relasi 

yang diberikan oleh Alfamart kepada pelanggannya cukup inovatif, PT Sumber 

Alfaria Trijaya Tbk. bisa inovatif dalam meningkatkan mutu jasa yang diberikan, 

karena jenis usaha dengan memiliki produk jasa yang inovatif, memiliki mutu 

tinggi, dan harga yang bersaing dengan usaha-usaha mini market yang sejenis dapat 

menarik banyak pelanggan.  

Usaha inovatif yang diberikan Alfamart kepada pelanggannya dibuktikan 

melalui dari keramahan karyawan, potongan harga, hadiah kepada pelanggan, 

promosi Alfamart dengan membagikan brosur dan menggunakan kostum “lebah” 

yang menjadi simbol perusahaan mini market Alfamart untuk berkeliling ke rumah 

warga, bahkan menyediakan member card kepada pelanggannya agar pelanggan 

merasa puas karena mendapatkan keuntungan dan manfaat yang bermacam-macam 

dari kartu member AKU, selain itu pelanggan juga merasa adalah bagian dari 

keluarga Alfamart. Ditambahkan, hingga akhir Juni 2012 lalu, Sumber Alfaria 

Trijaya telah berhasil merangkul sebanyak 3,1 juta pemegang Kartu AKU. Dari 

jumlah tersebut, kurang lebih 48 persen tergolong pemegang kartu aktif. Adapun 

pengunjung yang dilayani rata-rata per harinya diperkirakan mencapai 2,3 juta 

pelanggan di seluruh Indonesia. Selain itu usaha inovatif yang diberikan Alfamart 

yaitu Alfamart pernah menggelar lomba desain kartu Aku Batik di tahun 2012 

untuk memperingati Hari Batik Nasional (http://www.berita-bisnis.com). Semakin 

inovatif suatu produk sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan pelanggan, maka 

akan semakin tinggi pula kepuasan pelanggan (Song & Parry, 1997). 

http://id.wikipedia.org/
http://www.berita-bisnis.com/
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Dengan kepuasan yang didapat oleh pelanggan dari pelayanan karyawan 

Alfamart yang melayani dengan ramah, inilah yang membentuk sebuah ikatan 

emosional yang positif dari konsumen atau pelanggan Alfamart. Untuk 

mendapatkan ikatan emosi yang baik dari konsumen atau pelanggan membutuhkan 

waktu untuk melakukan pendekatan kepada pelanggan agar  pelanggan merasa loyal 

dengan usaha yang dibuka oleh pengusaha. Loyalitas pelanggan terhadap merek 

(brand loyalty) dipengaruhi langsung oleh kepuasan pelanggan pada merek yang 

diakumulasikan melalui waktu (Prichard, Mark, Havitz, Howard, & Dennis, 1999).  

Strategi pemasaran yang paling utama untuk mendapatkan keuntungan yang 

besar dalam perang pemasaran yang dapat di lihat dijaman sekarang ini, sehingga 

perusahaan dapat mempertahankan konsumen atau pelanggan dan mendapatkan 

keuntungan dalam jangka panjang adalah strategi pemasaran bermitraan 

(relationship marketing strategy). CRM  sebagai  strategi  yang terpadu  dan  proses  

mendapatkan, mempertahankan, dan berteman dengan pelanggan selektif untuk  

menciptakan nilai yang superior bagi perusahaan dan pelanggan (Sheth, Parvatiyar, 

& Shalnesh, 2002). Karena pelanggan adalah aset dimana bila ditangani dan 

dilayani dengan baik itu penting bagi sebuah perusahaan karena memberikan 

keuntungan yang besar. Membentuk pemasaran bermitraan dengan pelanggan 

dirasakan khusus dan sangat penting sekali di tengah persaingan bisnis yang 

semakin kuat dalam persaingannya. Hubungan antara pelanggan dengan perusahaan 

akan semakin kuat melalui tahapan-tahapan CRM, yang di dalamnya tercakup 

pemeliharaan  terhadap nilai-nilai yang telah diperoleh pelanggan yang akan 

membentuk loyalitas (Brown, Stanley, 2000). 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh customer relationship marketing yang diberikan 

Alfamart terhadap kepuasan, loyalitas, dan ikatan emosional pelanggannya. Gap 

dari penelitian ini yaitu masih sedikit peneliti yang melakukan penelitian tentang 

pengaruh customer relationship marketing dalam proses pengambilan keputusan 

sebelum konsumen melakukan proses pembelian. Selain itu penelitian ini juga 

dikombinasikan dengan adanya kepuasan konsumen dan bentuk ikatan emosional, 
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sehingga sangat menarik untuk dilakukan sebuah penelitian tentang pengaruhnya 

terhadap loyalitas pelanggan.   

PERSOALAN PENELITIAN 

1. Apakah customer relationship marketing berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen ? 

2. Apakah customer relationship marketing berpengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen ? 

3. Apakah kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas 

konsumen ? 

4. Apakah customer relationship marketing berpengaruh positif terhadap 

ikatan emosional ? 

5. Apakah ikatan emosional berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen ? 

6. Apakah kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap ikatan emosional 

? 
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Kerangka Teoritis 

 Berdasarkan pada persoalan penelitian dan tujuan penelitian yang sudah ada 

dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini akan diperjelas konsep-konsep yang 

dipakai. Peran Customer Relation Marketing pada suatu produk dalam konstruksi 

loyalitas konsumen. 

Customer Relationship Marketing 

Pendekatan dengan strategi Relationship Marketing kepada konsumen 

berlandaskan untuk menetapkan dan menjaga hubungan antara penjual maupun 

pembeli atau pelanggan dan kelompok lain dalam market place. (Levitt, 1983) 

merupakan salah satu yang pertama kali mengusulkan pendekatan secara sistematis 

pengembangan hubungan antara pembeli-penjual. (Brown, 2000) mengemukakan 

bahwa hubungan antara pelanggan dengan tahapan-tahapan customer relationship 

marketing, yang di dalamnya tercakup pemeliharaan terhadap  nilai-nilai yang telah 

diperoleh pelanggan yang akan membentuk loyalitas pelanggan. Customer 

relationship marketing adalah satu cara yang paling baik untuk mendapatkan 

keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Konsep manajemen pemasaran bermitraan 

yaitu sebuah konsep dimana perusahaan untuk menjalin hubungannya dengan 

pelanggan perusahaan. Pada konsep customer relationship marketing perusahaan 

menekankan bahwa pelanggan dianggap adalah sebuah ujung tombak suatu 

perusahaan. Program Customer Relationship Marketing (CRM) terbukti mampu 

meningkatkan nilai bagi perusahaan dan pelanggannya (Best, 2009) pernyataan 

yang dibuat oleh Best didukung juga oleh (Payne, 1999) yang mengungkapkan 

konsep Customer Relationship Marketing (CRM) di percaya mampu meningkatkan 

loyalitas pelanggan dengan lebih baik. Dengan program CRM maka perusahaan 

dapat berkomunikasi dan mengenali kebutuhan maupun keinginan pelanggannya 

dengan baik. (Sheth, et al., 2002) mendefinisikan  CRM  sebagai  strategi  yang 

terpadu  dan  proses  mendapatkan, mempertahankan,  dan  berteman  dengan 

pelanggan  selektif  untuk  menciptakan  nilai yang  superior bagi  perusahaan dan 

pelanggan. Terdapat tiga tipe dalam program Customer Relationship Marketing, 

yaitu continuity marketing, one-to-one marketing, dan partnering  program. Ketiga 
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program ini akan terlihat berbeda dan apakah  program  ini  ditujukan  untuk 

konsumen akhir, pelanggan distributor, atau pelanggan bisnis. 

Customer Relationship Marketing merupakan upaya terpadu untuk 

mengidentifikasi, memelihara, dan membangun jaringan dengan nasabah individu 

dan terus memperkuat jaringan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak, 

melalui interaktif, kontak individual dan nilai tambah selama periode waktu yang 

panjang (Shani,  & Chalasani, 1992). CRM sangat berpengaruh terhadap atribut 

suatu kebutuhan jasa yang dapat menghasilkan dan memberikan nilai kepada 

pelanggannya agar pelanggan loyal terhadap suatu perusahaan. Jadi CRM 

merupakan strategi bisnis yang bertujuan untuk mengenali, mengelola, dan 

membantu memahami kebutuhan pelanggan yang ada. 

Kepuasan Konsumen 

Saat ini kepuasan konsumen menjadi salah satu fokus perhatian oleh hampir 

semua pihak, baik pelaku bisnis, pemerintah, maupun konsumen dan lain 

sebagainya. Hal ini disebabkan karena banyak konsep pemahaman atas kepuasan 

konsumen sebagai strategi untuk mendapatkan kemenangan di persaingan dunia 

bisnis. Kepuasan konsumen merupakan suatu hal yang penting bagi penyedia jasa, 

karena dengan kepuasan konsumen mereka akan menyebar luaskan rasa 

kepuasannya itu kepada calon konsumen atau pelanggan baru, sehingga akan 

meningkatkan reputasi yang sangat baik bagi penyedia jasa. Menurut (Kotler, 2009)  

kepuasan  pelanggan  adalah perasaan senang  atau  kecewa  seseorang  yang  

disebabkan  oleh  kinerja  atau hasil  suatu  produk yang  dirasakan, dibandingkan 

dengan harapannya. Sementara (Johnson & Fornell, 1991) menyatakan bahwa 

kepuasan konsumen merupakan hasil evaluasi menyeluruh konsumen atas kinerja 

produk yang dikonsumsinya. 

Dari definisi- definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan maupun 

ketidakpuasan konsumen dapat dilihat ketika konsumen merasakan barang atau jasa 

yang dikonsumsi sesuai atau tidak sesuai dengan harapan yang yang diinginkan 

oleh konsumen. Pernah dilakukan penelitian CRM oleh (Wijaya, 2008) pada 

pelanggan restoran melalui membership cards bahwa pelanggan restoran bisa 
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mendapatkan fasilitas lebih seperti diskon, sehingga pelanggan merasa puas, dan 

kepuasan tersebut berdampak loyalnya pelanggan terhadap restoran tersebut.  

Konsumen atau pelanggan merupakan orang yang menerima hasil pekerjaan yang 

diberikan seseorang ataupun organisasi, dan akan menyampaikan atas hal yang 

telah diterimanya dalam kualitas yang didapatkan. Dari penelitian terdahulu 

(Darsono, 2008) implementasi konsep customer relationship marketing 

memungkinkan adanya kepuasan pelanggan karena berusaha memantapkan, 

memelihara, dan memperkuat hubungan antara organisasi dengan pelanggan, 

dengan memandang pelanggan sebagai partner. Oleh karena itu dengan kepuasan 

konsumen yang didapat dari hasil kinerja meningkatkan layanan customer 

relationship marketing dapat meningkatkan kepuasan pelanggan maka penelitian 

mengajukan hipotesa ;  

 H 1 : Customer relationship marketing berpengaruh berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan konsumen. 

Kepuasan pelanggan terbentuk oleh karena adanya kesesuaian antara 

harapan dan keinginan pelanggan terhadap suatu perusahaan dengan hasil atau 

kinerjanya. Kepuasan yang di dapat oleh konsumen atau pelanggan dari pelayanan 

perusahaan akan membentuk suatu ikatan emosional terhadap produk yang 

dikonsumsi, sehingga di benak pelanggan akan terbentuk suatu pengalaman 

terhadap kebutuhan yang pernah dipenuhinya dan terpuaskan dari layanan 

perusahaan yang pernah di dapat pada masa lalunya, sehingga membuat pelanggan 

akan terus berkunjung ke perusahaan tersebut dan menjadi pelanggan yang setia 

selama perusahaan dapat memberikan kepuasan tersebut kepada pelanggan. 

Loyalitas Konsumen 

 Loyalitas konsumen merupakan suatu komitmen pelanggan atau pembeli 

untuk membeli kembali suatu barang atau jasa yang dikonsumsi secara konsisten 

terus menerus dimasa yang akan datang. Setelah nilai suatu produk sampai ditangan 

pelanggan dan kemudian pelanggan dapat menggunakan atau mengkonsumsinya 

secara optimal, sehingga konsumen merasa puas (Mital, Vikas, Ross, & Baldasare, 

1998). Loyalitas pelanggan dipandang sebagai kekuatan hubungan antara sikap 
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relatif seseorang (individual’s relative attitude) dan bisnis berulang (repeat 

patronage) (Dick & Basu, 1999). Selain itu pengertian loyalitas menurut (Oliver, 

1997) menyatakan bahwa loyalitas adalah suatu kesediaan pelanggan untuk 

melanjutkan pembelian pada sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang panjang 

dan mempergunakan produk atau pelayanan secara berulang, serta 

merekomendasikannya kepada teman-teman dan perusahaan lain secara sukarela. 

(Utami, 2006) mengatakan memiliki konsumen yang loyal adalah metode yang 

penting dalam mempertahankan keuntungan dari para pesaing, mengingat memiliki 

konsumen yang loyal berarti konsumen memiliki keengganan menjadi pelanggan 

pada penyedia jasa lainnya. 

Kesimpulan dari berbagai macam pengertian loyalitas konsumen sendiri 

adalah pelanggan yang melakukan pembelian secara berulang pada merk yang 

dipasarkan merupakan impian bagi pemasar, mengingat loyalitas yang mereka 

lakukan secara konsisten berkontribusi pada penerimaan maupun laba yang 

dihasilkan perusahaan (Reichheld,  1996).  

Menurut (Utami, 2006), pernyataan loyalitas konsumen ada empat macam 

berdasarkan komitmen dan jumlah gerai yang dikunjungi, yaitu : loyalitas murni, 

loyalitas terpendam, loyalitas palsu, dan loyalitas suka berpindah (Switcher). 

Macam jenis loyalitas dapat dilihat gambar dibawah ini.  

Gambar 1. Loyalitas konsumen 

                                        

 Sedikit                    Banyak    

                                           

                   Tinggi                Loyalitas Murni             Loyalitas Terpendam                   

Komitmen 

                   Rendah  Loyalitas Palsu               Suka Berpindah   

                                                                                                                

         Sumber: Utami, 2006 

     Jumlah gerai yang dikunjungi 
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Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian (Gaffar, 2005) bahwa 

manajemen hubungan pelanggan (customer relationship) berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan. Dengan temuan yang ada, maka penelitian mengajukan 

hipotesa sebagai berikut : 

H 2 : Customer relationship marketing berpengaruh secara signifikan 

terhadap loyalitas konsumen. 

Selanjutnya, (Bitner, 1990) menunjukkan bahwa kepuasan konsumen tidak 

hanya mempengaruhi resistensi tetapi juga dapat meningkatkan loyalitas. Lalu 

temuan ini diperkuat oleh peneliti lain yang mengungkapkan adanya pengaruh 

kepuasan konsumen terhadap loyalitas secara positif dan signifikan (Dick & Basu, 

1994 ; Bei & Chiao, 2001; Szymanski & Henard, 2001 ; Burnham et al., 2003 ; dan 

Chadha & Kapoor, 2009). Berdasarkan temuan tersebut maka penelitian 

mengajukan hipotesa sebagai berikut :  

 H 3 : Kepuasan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas 

konsumen. 

Ikatan Emosional 

Ikatan emosional menurut (Fandy, 2004)  yaitu bila kinerja sama dengan 

harapan, maka konsumen akan puas bila kinerja melebihi harapan, maka konsumen 

akan merasa senang atau bahagia, namun bila kinerja lebih rendah, maka konsumen 

akan merasa kecewa. Layanan yang diberikan oleh sebuah perusahaan diharapkan 

akan memberikan rasa puas kepada konsumen. Dengan pelayanan yang diberikan 

oleh perusahaan dan diterima oleh pelanggan akan memberi rasa senang atau 

kecewa, sehingga membentuk sebuah ikatan emosional tersendiri di benak 

pelanggan dari pengalaman - pengalaman yang pernah di dapatkan.  

Pengaruh relationship marketing terhadap pelanggan sangat berpengaruh 

dan berperan penting untuk meningkatkan respon yang positif terhadap pelanggan. 

Interaksi antara pengusaha dengan pelanggan sangat baik jika diterapkan dalam 

setiap usaha, karena akan tersendirinya terbentuk suatu ikatan emosional antara 

pengusaha dan pelanggan. Interaksi yang terjadi secara berulang akan memperkaya 
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pengalaman konsumen dengan suatu produk atau merek, yang mana dari waktu ke 

waktu akan menguatkan keterikatan emosional mereka pada produk atau merek 

tersebut (Baldwin, Keelan, Fehr, Enns, & Koh-Rangarajoo, 1996). Hasil ini 

konsisten dengan pendapat (Bowlby, 1980) menyatakan bahwa terikat secara 

emosional menjadikan seseorang berupaya untuk selalu dekat dengan suatu obyek. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesa bebagai berikut : 

H 4   : Customer relationship marketing berpengaruh secara signifikan 

terhadap ikatan emosional. 

 Selain itu, hal ini konsisten dengan pendapat (Drigotas & Rusbult, 1992) 

maupun (Van Langem, Rusbult, Drigotas, Arriaga, Witcher, & Cox, 1997) yang 

menyatakan konsumen yang terikat secara emosional akan memiliki komitmen 

yang tinggi yang diwujudkan dengan loyalitas terhadap suatu produk atau merek 

(Thomson, MacInnis, & Park, 2005). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

keterikatan secara emosional mempengaruhi dampak positif terhadap loyalitas 

konsumen. Berdasarkan temuan yang ada maka penelitian mengajukan hipotesa 

sebagai berikut :  

H 5 : Ikatan emosional berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas 

konsumen. 

Kepuasan konsumen, sehingga konsumen menjadi loyal atau tidak dengan 

produk yang dikonsumsi dari sebuah perusahaan jika produk yang dikonsumsi jauh 

di bawah harapan konsumen maka konsumen akan kecewa. Sebaliknya jika produk 

yang dikonsumsi memenuhi harapan kebutuhan konsumen, maka konsumen akan 

senang dan harapan konsumen akan diketahui dari pengalamannya sendiri saat 

menggunakan produk tersebut. Hubungan antara kepuasan dan loyalitas adalah saat 

dimana konsumen mencapai tingkat kepuasan tertinggi yang menimbulkan ikatan 

emosi yang kuat dan komitmen jangka panjang dengan merek perusahaan (Kotler, 

2003). Penelitian terdahulu Wilkie (dalam Tjiptono, 2000) berpandangan bahwa 

kepuasan pelanggan sebagai suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap 

pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa. Berdasarkan pengertian yang ada, 

maka dalam penelitian ini mengajukan hipotesa sebagai berikut : 
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H6    : Kepuasan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap 

ikatan  emosional 

Model Konseptual 

Dalam penelitian ini, diungkapkan dalam beberapa anteseden dari customer 

relationship marketing, kepuasan konsumen dan ikatan emosional sangat 

berpengaruh bagi perusahaan untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Model 

kerangka konseptual yang dibentuk mengarah pada teori-teori yang ada dan nalar 

dari konsep penulis. Bila hipotesis sudah terbentuk maka bahan-bahan untuk 

membentuk model sudah tersedia. Model dapat dibangun dengan jalan menata 

hipotesis itu kedalam suatu rangkaian yang terpadu  (Ihalauw, 2008). Atas hipotesis 

yang ada maka dapat dirumuskan model sebagai berikut :  

Gambar 2. Model Kerangka Konseptual 
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Metode Penelitian 

Pada hakekatnya penelitian merupakan wadah untuk mencari dan menguji 

kebenaran untuk mendapatkan sesuatu hal yang benar. Usaha untuk mengejar 

kebenaran dilakukan oleh para filosof, peneliti maupun praktisi, melalui model 

tertentu yang biasanya disebut sebagai paradigma. Dalam melakukan sebuah 

penelitian banyak macam metode yang digunakan oleh peneliti, yang sesuai dengan 

masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian itu sendiri. Sehingga penelitian itu 

bisa dianggap valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. 

Pada penelitian ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang akan 

digunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif. Selain itu penelitian ini akan menjelaskan tentang analisis data 

dan langkah-langkah analisis data. Dalam penelitian ini sebelum peneliti 

menyebarluaskan kuesioner untuk mendapatkan data sampel sampel dari sejumlah 

seratus lima puluh (150) responden, peneliti akan melakukan pre test terdahulu 

sejumlah tiga puluh (30) responden untuk menguji hasil data penelitian valid dan 

memastikan bahwa penelitian siap uji digunakan kepada seratus lima puluh (150) 

responden. Selain itu, pada penelitian ini juga akan disertai dengan penjelasan 

mengenai jenis data, populasi dan sampel, teknik analisis data, langkah- langkah 

analisis data, instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas, prosedur structural 

equation modelling (SEM) yang akan digunakan dalam penelitian.  

Pada penelitian ini menggunakan metode perskalaan dengan aras 

pengukuran interval, sehingga metode perskalaan yang digunakan adalah skala 

Likert. Skala Likert adalah teknik pengukuran sikap yang paling luas digunakan 

dalam riset pemasaran (Simamora, 2008). Skala pada penelitian ini terdapat 5 poin 

yaitu sangat tidak setuju (poin 1), tidak setuju (poin 2), netral (poin 3), setuju (poin 

4) dan sangat setuju (poin 5). 
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Tabel 1. Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Operasional Indikator Empirik Pengukuran Sumber 

Customer 
Relationship 
Marketing 

Upaya terpadu untuk 
mengidentifikasi, 
memelihara, dan 
membangun jaringan 
dengan nasabah individu 
dan terus memperkuat 
jaringan untuk saling 
menguntungkan kedua 
belah pihak, melalui 
interaktif, kontak 
individual dan nilai 
tambah selama periode 
waktu yang panjang. 

1. Kedekatan 
pelanggan dengan 
perusahaan 

2. Berinovasi untuk 
memberi informasi 

3. Menguntungkan 
pelanggan 

4. Hubungan antara 
perusahaan dengan 
pelanggan 

5. Memberikan 
pengalaman 
menarik melalui 
nilai yang didapat. 

Likert 1-5 1. Shani, & 
Chalasani, 
(1992) 

2. Song & Parry 
(1997) 

3. Brown, Stanley 
(2000) 

4. Best, Roger J. 
(2009) 

5. Payne (1999) 
6. Sheth, et al., 

(2002) 

Kepuasan 
Konsumen 

Kepuasan  pelanggan  
adalah perasaan senang  
atau  kecewa  seseorang  
yang  di sebabkan  oleh 
hasil evaluasi  kinerja  atau 
hasil  suatu  produk yang  
dirasakan, dibandingkan 
dengan harapannya.   

1. Keramahan sesuai 
harapan 

2. Layanan sesuai 
harapan 

3. Sesuai kebutuhan 
4. Rasa aman 
5.  Hasil kinerja yang 

memuaskan  

Likert 1-5 1. Johnson & 
Fornell (1991) 

2. Kotler (2009) 

Loyalitas 
Konsumen 

Suatu kesediaan 
pelanggan untuk 
melanjutkan pembelian 
pada sebuah perusahaan 
dalam jangka waktu yang 
panjang dan 
mempergunakan produk 
atau pelayanan secara 
berulang, serta 
merekomendasikannya 
kepada teman- teman dan 
perusahaan lain secara 
sukarela. 

1. Pembelian 
berkelanjutan 

2. Sukarela 
3. Loyal  
4. Layanan berulang 
5. Loyalitas murni 

Likert 1-5 1. Oliver (1997) 
2. Utami (2006) 
3. Dick & Basu 

(1999) 
4. Reichheld 

(1996) 
 

Ikatan 
Emosional 

Interaksi yang terjadi 
secara berulang akan 
memperkaya pengalaman 
konsumen dengan suatu 
produk atau merek, yang 
mana dari waktu ke waktu 
akan menguatkan 
keterikatan emosional 
mereka pada produk atau 
merek tersebut.  

1. Perasaan senang 
2. Pengalaman 

Konsumen 
3. Keterikatan 

emosional 
4. Perasaan nyaman 
5. Perasaan sedih 

Likert 1-5 1. Fandy, (2004) 
2. Baldwin et al., 

(1996) 
 

Sumber : Data primer (2014) 
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Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data 

primer dan skunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer yang didapat dari 

penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan melakukan penyebaran kuesioner 

kepada pelanggan Alfamart yang memiliki kartu AKU sebagai kartu identitas 

pelanggan Alfamart. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, data skunder yang telah 

didapat dalam penelitian ini melalui majalah, buku, dan data laporan melalui media 

internet. 

Populasi dan Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek atau unit analisis yang 

karakteristiknya akan diteliti (Djarwanto, 1996). Target populasi dari penelitian ini 

adalah semua orang yang memiliki kartu member mini market Alfamart di 

Semarang dan Salatiga. Populasi di dalam penelitian ini diasumsikan tidak terbatas 

jumlahnya. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya dianggap 

mewakili populasi (Djarwanto, 1996). Seperti yang dijelaskan sampel yang akan 

digunakan sejumlah 150 responden pelanggan Alfamart, jumlah responden sudah 

ditentukan berdasarkan indikator keseluruhan jumlah variabel laten. Metode 

pengambilan sampel adalah non probability sampling di mana tiap konsumen atau 

responden yang memenuhi kriteria populasi tidak memiliki kesempatan atau 

peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel, desain penelitian yang digunakan 

adalah penelitian cross sectional, merupakan tipe desain penelitian yang berupa 

pengumpulan data dari sampel tertentu yang hanya dilakukan satu kali (Malhorta, 

2006). Jadi penelitian ini responden hanya memiliki kesempatan satu kali untuk 

menjawab kuesioner yang diberikan. Dari responden yang terlibat dapat pria 

maupun wanita yang memiliki kartu member AKU Alfamart. 
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Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

kuantitatif.  Data yang didapatkan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk 

memperoleh gambaran pengaruh peran customer relationship marketing dalam 

konstruksi loyalitas konsumen. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah 

teknik Structural Equation Modeling (SEM). Beberapa pedoman  penentuan 

besarnya sampel untuk SEM diberikan sebagai berikut (Solimun, 2002) :  

1. Bila pendugaan parameter menggunakan metode kemungkinan maksimum  

(maximum likelihood estimation) besar sampel yang disarankan adalah 

antara 100 hingga 200, dengan minimum sampel adalah 50.  

2. Sebanyak 5 hingga 10 kali jumlah parameter yang ada di dalam model.  

3. Sama dengan 5 hingga 10 kali jumlah variabel manifest (indikator) dari 

keseluruhan variabel laten. 

Dalam penelitian ini digunakan sampel sebanyak 150 responden yang 

memiliki kartu AKU sebagai kartu identitas pelanggan Alfamart. 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, 

mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta obyektif 

dengan tujuan memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Dalam 

penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan kuesioner 

dengan indikator empiris yang ada.  

Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu 

tes atau instrument pengukur dapat dikatakan mempunyai vaiditas yang tinggi 

apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang 

sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut.  
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Sebelum melakukan pengolahan data, dilakukan proses pre-tes untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas menggunakan software SPSS 16.0. Suatu 

indikator dapat dinyatakan valid apabila nilai corrected item-total correlation ≥ 

0,361 dan dinyatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,5 (Hair, Black, 

Babin, Anderson, & Tatham, 2010). 

Uji Reliabilitas 

Reliabilitas biasanya didefinisikan sebagai konsistensi dari tes. Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan reliabilitas konsistensi internal yaitu 

mengukur seberapa konsisten item-item yang berbeda yang merefleksikan suatu 

konstruk yang sama memberikan hasil-hasil yang sama (Jogiyanto, 2007; 2008) 

dengan menggunakan teknik Cronbach’s Alpha dengan  bantuan software SPSS for 

Windows (Ghozali, 2007). 

Prosedur Structural Equation Modelling (SEM) 

Terdapat 7 tahapan prosedur pembentukan dan analisis SEM menurut (Hair, 

et.al., 1998) yaitu : 

1. Membentuk model teori sebagai dasar model SEM yang mempunyai justifikasi 

teoritis yang kuat. Merupakan suatu model kausal atau sebab akibat yang 

menyatakan hubungan antar dimensi atau variabel .  

2. Membangun path diagram dari hubungan kausal yang telah dibentuk 

berdasarkan dasar teori. Path diagram tersebut akan memudahkan peneliti 

melihat hubungan-hubungan kausalitas yang ingin diujinya. 

3. Membagi path diagram tersebut menjadi suatu set dari model pengukuran 

(measurement model) dan model struktural (structural model). 

4. Pemilihan matrik data input dan mengestimasi model yang diajukan. Perbedaan 

SEM dengan teknik multivariat lainnya adalah dalam input data yang akan 

digunakan dalam pemodelan dan estimasinya. SEM hanya menggunakan 

matriks varians/kovarians atau matriks korelasi sebagai data input untuk 

keseluruhan estimasi yang dilakukannya. 
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5. Menentukan the identification of the structural model. Langkah ini untuk 

menentukan bahwa model yang dispesifikasikan bukan model yang under 

identified atau unidentified. Problem identifikasi dapat muncul melalui gejala-

gejala berikut ini : 

a. Standard error untuk satu atau beberapa koefisien adalah sangat besar 

b. Program tidak mampu menghasilkan matrik informasi yang seharusnya 

disajikan 

c. Muncul angka-angka yang aneh seperti adanya varians error yang negatif 

d. Muncul korelasi yang sangat tinggi antar korelasi estimasi yang didapat 

(misalnya lebih dari 0,9) 

6. Mengevaluasi kriteria dari goodness of fit atau uji kecocokan. Pada tahap ini 

kesesuaian model dievaluasi melalui telaah terhadap berbagai kriteria goodness 

of fit sebagai berikut : 

a. Ukuran sampel minimal 100 dan dengan perbandingan 5 observasi untuk 

setiap parameter estimate. 

b. Normalitas dan Linearitas 

c. Outliers 

d. Multicolinierity dan Singularity 

7. Menginterpretrasikan hasil yang didapat dan mengubah model jika diperlukan. 
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Analisis dan Pembahasan 

Sebelum proses pengolahan data sebanyak 150 responden, dilakukan pre-tes 

sebanyak 30 responden untuk melihat validitas dan reliabilitas. Hasil dari pengujian 

yang telah dilakukan dapat dilihat dari tabel yang berikut ini : 

Tabel 2. Uji Validitas dan Realibilitas 

Variabel Indikator Empirik Corrected Item- Total 

Correlation 

Cronbach’s 

Alpha 

Customer 

relationship 

marketing (CRM) 

CRM 1 

CRM 2 

CRM 3 

CRM 4 

CRM 5 

0.374 

0.471 

0.427 

0.573 

0.585 

0.724 

Loyalitas Konsumen 

(LK) 

 

Loyalitas Konsumen  1 

Loyalitas Konsumen  2 

Loyalitas Konsumen  3 

Loyalitas Konsumen  4 

Loyalitas Konsumen  5 

 

0.557 

0.721 

0.764 

0.676 

0.782 

0.871 

Kepuasan 

Konsumen 

(KK) 

Kepuasan Konsumen 1 

Kepuasan Konsumen 2 

Kepuasan Konsumen 3 

Kepuasan Konsumen 4 

Kepuasan Konsumen 5 

 

0.481 

0.490 

0.413 

0.561 

0.704 

0.760 

Ikatan Emosional 

(IE) 

Ikatan Emosional 

Ikatan Emosional 

Ikatan Emosional 

Ikatan Emosional 

Ikatan Emosional 

0.612 

0.426 

0.689 

0.450 

0.500 

0.762 

 

Sumber : Hasil olah data SPSS 16.0. (2014) 
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Hasil Pengolahan Data 

 Pada penelitian ini dilakukan penyebaran kuisioner sebanyak 150 lembar 

terhadap 150 responden penduduk Semarang dan Salatiga. Adapun proses 

penyaringan responden yang mengisi kuesioner pada penelitian ini yaitu responden 

yang sudah memiliki kartu AKU member Alfamart. Selain itu pada penelitian ini 

memiliki berbagai karakteristik responden untuk mendukung analisis penelitian ini 

berdasarkan gender, usia, pendidikan terakhir, dan pengeluaran perbulan. 

Karakteristik responden yang di maksud dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3. Karekteristik Responden 

Kategori Sub. Kategori Frekuensi Presentase 

Gender 
Laki- laki 83 55,33 % 

Perempuan 67 44,67 % 

Usia 

< 20 tahun 27 18 % 

20- 30 tahun 81 54 % 

> 30 tahun 42 28 % 

Pendidikan 

terakhir 

SMA 77 51,33 % 

D 3 13 8,67 % 

S 1 40 26,67 % 

S 2 11 7,33 % 

Lainnya 9 6 % 

Pengeluaran per 

bulan  

< 1 Juta 43 28,67 % 

1- 2 Juta 50 33,33 % 

2-3 Juta 35 23,33 % 

> 3 Juta 22 14,67 % 

 

Sumber : Data primer (2014) 

Dengan menggunakan software LISREL 8.7, diperolehlah hasil penelitian 

analisis data dengan Structural Equation Modeling sehingga diperoleh uji 
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kesesuaian keseluruhan model struktural yang menghasilkan nilai kesesuaian atau 

GOF seperti yang tercantum pada tabel berikut ini : 

Tabel 4. Ukuran Kesesuaian Keseluruhan Model Struktural 

Indikator GOF Ukuran yang diharapkan Hasil Estimasi Kesimpulan 

GFI GFI > 0,90 0,87 Marginal Fit 

RMSEA RMSEA < 0,08 0,049 Good Fit 

NNFI NNFI > 0,90 0,97 Good Fit 

IFI IFI > 0,90 0,97 Good Fit 

CFI CFI > 0,90 0,97 Good Fit 

Sumber : Data primer (2014) 

Berdasarkan tabel analisis data di atas, pada umumnya dapat disimpulkan 

bahwa model penelitian ini memiliki tingkat kesesuaian yang baik. Hal ini terbukti 

dari nilai estimasi yang didominasi oleh nilai dengan tingkat kesesuaian baik (good 

fit) yaitu Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA), Non-Normed Fit 

Index (NNFI), Incremental Fit Index (IFI), Comparative Fit Index (CFI). Walau 

demikian, terlihat ada satu ukuran yang berada dibawah ukuran kesesuaian baik 

yaitu Goodness of Fit Index (GFI)  namun masih dalam lingkup kesesuaian 

marginal. 
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Hasil Pengujian Hipotesis 

 Gambar berikut merupakan hasil dari analisis model SEM 

menggunakan software LISREL 8.7 : 

Gambar 3. Path Diagram 
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Tabel 5. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Nilai T Hasil Uji 

H1: Customer relationship 

marketing berpengaruh 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. 

3,54 Didukung data 

H2: Customer relationship 

marketing berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas 

konsumen. 

3.32 Didukung data 

H3: Kepuasan konsumen 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap loyalitas konsumen. 

-1,44 Tidak didukung data 

H4: Customer relationship 

marketing berpengaruh secara 

signifikan terhadap ikatan 

emosional. 

0,76 Tidak didukung data 

H5 : Ikatan emosional berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

loyalitas konsumen. 

4,76 Didukung data 

H6:Kepuasan konsumen 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap ikatan  emosional 

3,51 Didukung data 

 

Sumber : Data primer (2014) 

Berdasarkan hasil pengolahan di atas, Customer relationship marketing 

berpengaruh berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen. Hal ini 

dapat terlihat pada tabel 5  pengujian hipotesis, nilai│t│≥ 1,96 yaitu sebesar 3,54 
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sehingga sudah memenuhi persyaratan statistik yang sudah ditentukan. Pada 

pengujian hipotesis 1 ini bahwa perusahaan mini market Alfamart sudah 

memberikan pendekatan secara personal kepada pelanggan atau konsumen ketika 

berbelanja memberikan sebuah kepuasan bagi konsumen atau pelanggan. Hal ini 

dapat dibuktikan dari karyawan Alfamart yang selalu menawarkan kartu AKU 

untuk pelanggan Alfamart yang sedang berbelanja. Karena dari kartu AKU sendiri 

bagi konsumen memiliki banyak kegunaan dan manfaatnya, contohnya : SpesialKu 

berupa program penjualan produk eksklusif dengan harga spesial, HematKu berupa 

potongan harga hemat atau bonus produk tertentu, dan HadiahKu berupa program 

hadiah langsung atau undian. Selain itu Alfamart juga memberikan layanan melalui 

penggunaan teknologi yang memuaskan bagi pelanggan yaitu membuat identitas 

web, sehingga pelanggan tidak perlu bersusah payah mencari lokasi Alfamart yang 

tersebar, jadi pelanggan bisa langsung berkunjung dimana lokasi Alfamart yang 

terdekat dengan pelanggan. Program inilah yang di miliki Alfamart sehingga 

Alfamart memiliki dan membentuk hubungan relasi yang  baik bagi pelanggan atau 

konsumen. 

Berdasarkan hasil pengolahan di atas, Customer relationship marketing 

berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 5 pengujian hipotesis, nilai │t│≥ 1,96 yaitu sebesar 3,32 sudah 

memenuhi persyaratan statistik yang ditentukan sehingga hipotesis ini dinyatakan 

didukung data. Pada pengujian hipotesa 2 bahwa ketika perusahaan Alfamart 

menerapkan strategi pengembangan customer relationship marketing dalam strategi 

pelayanannya di dalam pemasarannya dapat membentuk sebuah loyalitas kepada 

pelanggan Alfamart terlebih yang memiliki kartu Aku sebagai identitas pelanggan 

Alfamart. Yang dapat menjadi bukti loyalitas pelanggan terhadap Alfamart adalah 

walaupun ada mini market pesaing lain yang tersebar di antara Alfamart, pelanggan 

Alfamart tetap memilih berbelanja di Alfamart karena Alfamart selain menyediakan 

produk belanja yang lengkap, Alfamart juga memberikan layanan khusus dengan 

memberikan hadiah maupun bonus bagi pelanggan setia Alfamart yang memiliki 

kartu pelanggan AKU. Pelanggan Alfamart juga banyak pilihan untuk tempat 

berbelanja, walaupun ada pesaing mini market lain yang letaknya cukup dekat 
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dengan lokasi pelanggan, pelanggan Alfamart tetap lebih memilih berbelanja di 

Alfamart sebagai sebuah bukti loyalitas pelanggaan kepada Alfamart. Hal ini 

didukung dengan penelitian terdahulu (Gaffar, 2005) bahwa manajemen hubungan 

pelanggan (customer relationship) berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. 

Sehingga dapat disimpulkan semakin baik peran customer relationship marketing 

kepada konsumen, semakin baik juga tingkat loyalitas konsumen kepada Alfamart. 

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, kepuasan konsumen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

5 pengujian hipotesis 3, nilai│t│sebesar -1,44 sehingga tidak memenuhi 

persyaratan statistik yang ditentukan yaitu nilai harus lebih besar atau sama dengan 

1,96. Pada pengujian hipotesis ini bahwa kepuasan konsumen dari layanan 

karyawan Alfamart tidak mempengaruhi loyalitas konsumen. Hal ini dapat di lihat 

ketika kuesioner disebarkan ada responden yang sudah memiliki kartu Aku tetapi 

responden masih mencari dan menyeleksi harga yang lebih murah di mini market 

lainnya. Jadi konsumen merasa puas ketika barang yang didapat harganya bisa lebih 

rendah walaupun mini market tersebut lokasinya lebih jauh dari pada Alfamart dan 

membutuhkan usaha yang lebih besar. Dalam penelitian ini, tantangan Alfamart 

terhadap pesaingnya cukup besar. Karena banyak mini market lain yang hampir 

sama memiliki cara dan penerapan strategi yang dimiliki Alfamart. Mulai dari harga 

produk yang setara, kemiripan keramahan layanan karyawan Alfamart, bahkan juga 

menciptakan kartu identitas pelanggan. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian 

terdahulu (Dick & Basu, 1994 ; Bei & Chiao, 2001; Szymanski & Henard, 2001 ; 

Burnham et al., 2003 ; & Chadha & Kapoor, 2009) yang mengungkapkan adanya 

pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas secara positif dan signifikan. Ini 

membuktikan bahwa kepuasan konsumen dapat berpindah ke tempat yang lain 

apabila di anggap konsumen akan merasa lebih puas dengan manfaat apa yang 

didapat dari tempat yang baru. 

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, ditemukan bahwa persepsi 

Customer relationship marketing tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap 

ikatan emosional konsumen. Hal ini terlihat pada tabel 5 pengujian hipotesis, 
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nilai│t│ hanya sebesar 0,76 sehingga tidak sesuai dengan persyaratan statistik yang 

ditentukan yaitu nilai │t│≥ 1,96. Pada pengujian hipotesis 4 pengembangan peran 

customer relationship marketing untuk membentuk suatu ikatan emosional 

konsumen masih sangat dibutuhkan untuk oleh Alfamart, karena banyak dari 

responden beranggapan bahwa pendekatan yang diberikan Alfamart kepada 

pelanggannya juga sudah banyak diterapkan oleh pesaing bisnis mini market 

lainnya yang sama, contohnya : pelayanan dengan keramahan karyawan kepada 

pelanggan yang datang, dan tempat yang nyaman untuk berbelanja. Dari hal ini 

dapat disimpulkan bahwa pengembangan CRM bukan sekedar hanya penerapannya 

saja, tetapi perlu di modifikasi dalam strategi yang berbeda dan lebih inovatif lagi 

dalam pengembangan pendekatan kepada pelanggan, agar pelanggan dapat 

mengetahui perbedaan yang dimiliki Alfamart dengan mini market sejenis lainnya. 

Karena ikatan emosional bagi pelanggan akan terbentuk ketika pelanggan 

merasakan sesuatu hal yang berbeda dari yang lainnya, sehingga akan membentuk 

kesan tersendiri bagi pelanggan Alfamart. Hal ini bertolak belakang dengan 

penelitian terdahulu (Baldwin, et al., 1996), interaksi yang terjadi secara berulang 

akan memperkaya pengalaman konsumen dengan suatu produk atau merek, yang 

mana dari waktu ke waktu akan menguatkan keterikatan emosional mereka pada 

produk atau merek tersebut (Baldwin, et al., 1996). Disimpulkan bahwa ikatan 

emosianal dapat dibentuk tidak cukup hanya dengan interaksi yang berulang saja 

tetapi ikatan emosional dapat terbentuk juga dari hal-hal yang lain, pelanggan 

beranggapan bahwa pelanggan akan mendapatkan pengalaman kesan tersendiri 

ketika pelanggan mendapatkan pengalaman yang berbeda dari yang lain. 

Berdasarkan hasil pengolahan di atas, ikatan emosional berpengaruh secara 

signifikan terhadap loyalitas konsumen Hal ini dapat terlihat pada tabel 5  pengujian 

hipotesis, nilai│t│≥ 1,96 yaitu sebesar 4,76 sehingga sudah memenuhi persyaratan 

statistik yang sudah ditentukan. Pada pengujian hipotesis 5, sebuah ikatan 

emosional sangat berperan penting untuk meningkatkan loyalitas pelanggan 

sehingga pelanggan akan datang kembali untuk berbelanja di Alfamart karena 

dipengaruhi dari ikatan emosional yang terbentuk di benak pelanggan. Ikatan 

emosional dapat terbentuk di benak pelanggan karena dari faktor yang mendukung 
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yang dianggap pelanggan merasa memiliki kesan tersendiri dari layanan, tempat 

yang nyaman, dan potongan harga maupun bonus yang di berikan Alfamart, 

sehingga pelanggan tidak jera untuk berkunjung kembali. Selain itu pelanggan tidak 

segan untuk merekomendasikan keluarga atau orang lain untuk berbelanja ke 

Alfamart. Ketika loyalitas terbentuk, pelanggan akan sukarela untuk menunda 

berbelanja di Alfamart ketika barang yang dibutuhkan tidak tersedia, dan pelanggan 

tidak akan mencoba berbelanja ditempat lain. Hal ini didukung oleh pendapat 

(Drigotas & Rusbult, 1992) maupun (Van Lange, et al., 1997) yang menyatakan 

konsumen yang terikat secara emosional akan memiliki komitmen yang tinggi yang 

diwujudkan dengan loyalitas terhadap suatu produk atau merek (Thomson et al., 

2005). 

Berdasarkan hasil pengolahan di atas, kepuasan konsumen berpengaruh 

secara signifikan terhadap ikatan emosional. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5 

pengujian hipotesis, nilai │t│≥ 1,96 yaitu sebesar 3,51 sudah memenuhi 

persyaratan statistik yang ditentukan sehingga hipotesis ini dinyatakan didukung 

data. Pada pengujian hipotesa 6 bahwa kepuasan konsumen sangat mampengaruhi 

ikatan emosional bagi konsumen, karena setiap kepuasan yang didapat oleh 

konsumen akan terbentuk sebuah pengalaman yang tersendiri bagi konsumen ketika 

harapan yang diinginkan terpenuhi. Pelanggan Alfamart merasa puas dengan 

layanan yang diberikan Alfamart. Selain layanan Alfamart yang sangat ramah dari 

karyawan Alfamart kepada pelanggan, Alfamart juga banyak memberikan bonus, 

potongan harga, penjualan produk eksklusif dengan harga spesial pada produk 

tertentu, bahkan Alfamart juga memberikan kejutan belanja gratis kepada pelanggan 

setia Alfamart sehingga program yang diberikan Alfamart memberikan pengalaman 

yang menarik bagi pelanggan setianya. Dari program yang ditawarkan karyawan 

Alfamart yaitu pembuatan kartu identitas AKU kepada pelanggan memberikan 

banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh pelanggan Alfamart ketika berbelanja di 

Alfamart, sehingga pelanggan lebih senang berbelanja di Alfamart dibanding 

berbelanja di mini market lain. 
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Kesimpulan 

Dari berbagai analisis pengolahan hipotesis di atas, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa customer relationship marketing mampu memberikan penilaian 

positif terhadap kepuasan konsumen, loyalitas konsumen, dan ikatan emosional 

konsumen. Hal ini berarti perusahaan Alfamart sudah memberikan kontribusi yang 

signifikan kepada masyarakat maupun pelanggan Alfamart dan memberikan suatu 

informasi terhadap produk dimana sebenarnya masyarakat belum mengetahui 

banyak manfaat yang didapatkan dari produk Alfamart melalui kartu member AKU 

yang ditawarkan oleh Alfamart. Ini terbukti ketika pelanggan Alfamart yang 

berbelanja dalam jumlah banyak atau membeli produk tertentu akan mendapatkan 

potongan harga atau hadiah yang sudah ditentukan oleh Alfamart, hal ini membuat 

pelanggan Alfamart menjadi loyal terhadap layanan perusahaan Alfamart. Sehingga 

pelanggan Alfamart tidak segan untuk merekomendasikan keluarga atau pun 

temannya untuk untuk menjadi pelanggan Alfamart dengan memiliki kartu member 

Alfamart.  

Kepuasan konsumen juga didapat oleh pelanggan Alfamart, selain 

layanannya yang baik dan ramah dari karyawan Alfamart, Alfamart juga 

memberikan tempat berbelanja yang nyaman bagi konsumen. Hal ini dapat dilihat 

dari tempat parkir yang aman dan penataan produk didalam Alfamart yang tertata 

rapi. Sehingga masyarakat lebih senang dan puas berbelanja di mini market 

Alfamart dibanding mini market lain. Selain itu, kepuasan konsumen mempunyai 

pengaruh positif terhadap ikatan emosional. Sesuatu yang diberikan oleh Alfamart 

kepada pelanggannya yaitu potongan harga yang cukup banyak, hadiah kejutan 

belanja gratis karena mendapatkan kejutan hadiah uang pada saat berbelanja, atau 

penjualan produk eksklusif dengan harga spesial memberikan pengalaman menarik 

bagi pelanggan Alfamart, namun tidak semata-mata dalam program yang 

ditawarkan Alfamart kepada masyarakat akan mendorong masyarakat yang belum 

memiliki kartu pelanggan Alfamart kartu AKU untuk melakukan proses 

pengambilan keputusan untuk merencanakan memiliki kartu identitas menjadi 

pelanggan Alfamart. Dalam penelitian ini, kepuasan konsumen tidak berpengaruh 
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positif terhadap loyalitas konsumen, kemungkinan ini pengaruh dari sifat manusia 

bahwa setiap keinginan dan kebutuhan manusia yang sudah didapatkan tidak akan 

pernah merasa puas, sehingga manusia akan terus mencari untuk mendapatkan 

kebutuhannya dan mencari kesejahteraannya untuk memenuhi keinginannya. Selain 

itu, dalam penelitian ini pendekatan customer relationship marketing tidak 

berpengaruh positif terhadap ikatan emosional. Dalam hal ini, kemungkinan 

konsumen juga masih memiliki pertimbangan dalam hal lain untuk menjadi 

pelanggan Alfamart. Diharapkan penelitian ini untuk jangka waktu ke depan dapat 

menjadi sumber acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas 

tentang customer relationship marketing, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen, 

dan ikatan emosional. 

Implikasi Manajerial 

 Setelah melakukan penelitian ini, harapan ke depan untuk perusahaan 

Alfamart yaitu PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk dapat membangun suatu kekuatan 

untuk mengenalkan program yang dibuat oleh Alfamart dalam pendekatan layanan 

customer relationship marketing kepada masyarakat. Alfamart juga harus terus ber-

inovasi dalam membuat dan  mengembangkan program web, layanan jasa, kartu 

member AKU, dan tawaran penjualan dalam potongan harga maupun hadiah kepada 

pelanggan agar pelanggan benar – benar merasakan manfaat yang diberikan oleh 

Alfamart, dan pelanggan dapat melihat perbedaan dari program yang dibuat oleh 

Alfamart terhadap pesaing – pesaing bisnis mini market lainnya. Diharapkan untuk 

PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk juga melakukan suatu terobosan-terobosan di 

bidang teknologi. Dalam hal ini, akan menciptakan diferensiasi dan inovasi yang 

pesaing-pesaing lain belum memilikinya. Karena sangat dibutuhkan oleh Alfamart 

untuk membantu kemajuan dari perusahaan Alfamart sendiri dalam memasarkan 

maupun mengenalkan program dan produk yang dijual oleh Alfamart. Karena 

penggunaan teknologi dalam contoh pembuatan identitas web yang dibuat oleh 

perusahaan Alfamart untuk pelanggannya akan membuat adanya hubungan yang 

baik antara Alfamart dengan pelanggannya. Sehingga inovasi Alfamart akan 
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memperkuat citra Alfamart dalam layanannya supaya Alfamart dapat meningkatkan 

penjualanannya di pasar Indonesia. 

Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut : 

1. Peneliti tidak menjelaskan tentang bentuk spesifikasi isi web yang dibuat 

oleh Alfamart dan bentuk dari kartu AKU sendiri, sehingga informasi 

tentang produk kurang jelas. Oleh karena itu penelitian ke depan dapat 

menambahkan spesifikasi-spesifikasi tentang isi web tersebut dan bentuk 

kartu AKU yang sudah menjadi program Alfamart sehingga informasi 

tentang layanan pendekatan customer relationship marketing menjadi lebih 

akurat. 

2. Penelitian ini hanya terdapat empat variabel yaitu customer relationship 

marketing, kepuasan konsumen, loyalitas konsumen, dan ikatan emosional. 

Untuk penelitian ke depan dapat mengganti atau menambahkan variabel-

variabel yang lain untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih sesuai 

dengan yang diharapkan oleh peneliti di masa mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Daftar Pustaka 

 

Baldwin,  M.W., Keelan, J.P.R., Fehr, B., Enns, V., & Koh-Rangarajoo, E. 1996. 

“Social-Cognitive Conceptualization of Attachment Working Models: 

Availability and Accessibility Effects”. Journal of Personality and Social 

Psychology. 71: 94–109. 

Bei, LT., & Y.C. Chiao. 2001. “An integrated model for the effects of  perceived 

product, perceived service quality, and perceive price fairness on consumer 

satisfaction and loyalty”. Journal of Consumer Satisfaction Dissatisfaction, 

and Complaining Behavior. 14 : 125-140. 

Best, Roger J. 2009.“Marketing-Based Management: Strategies for Growing 

Customer Value and Profitability”. Pearson Pretince-Hall. 5
th

  Edition. 

Bitner, WJ. 1990. “Evaluating  Service Encounters: The Effects of Physical 

Surrounding and Employee Responses”. Journal of Marketing . 54 (April). 

69-82 

Bowlby, J. 1980. Loss: Sadness and depression. New York: Basic Books. 

Brown, Stanley A. 2000. Customer Relationship management : A Strategic 

imperative in  the World of  E-Business. John  Wiley & Sons : Canada. 

Burnham, TA., J.K. Frels & V. Mahajan. 2003. “Consumer switching cost: a 

typology, antecedents and consequences”. Journal of  The Academy  of  

Marketing  Science . 31 (1). 33 -58. 

Chadha,  SK. & D. Kapoor. 2009. “ Effect of Switching Cost, Servive Quality  and 

Customer Satisfaction on Customer Loyalty of Cellular Service  Providers in 

Indian Market”. The  IUP Journal of Marketing Management. 8 (1). 24 -37 

Darsono. 2008. Hubungan Perceived Service Quality dan Loyalitas: Peran Trust 

dan Satisfaction sebagai Mediator. The 2 nd National Conference UKWMS, 

Surabaya. 



32 

 

Dick, SA., & K. Basu. 1994. “Customer Loyalty: Toward and Integrated Coceptual 

Framework”. Journal of the Academy of Marketing Science. 22 (2). 99-113   

Djarwanto P.S., & Drs. Pangestu. 1996. Statistik Induktif, Edisi 4, BPFE, 

Yogyakarta. 

Drigotas, S.M., & C.E. Rusbult. 1992. “Should I Stay or Should I Go? A 

Dependence Model of Breakups”. Journal of Personality and Social 

Psychology, 62: 62–87. 

Fandy, Tjiptono . 2004. Pemasaran Jasa. PT. Bayumedia, Malang., 2005. 

Pemasaran Jasa. PT. Bayumedia, Malang. 

Ferdinand, Augusty. 2006. Structural Equation Modeling dalam Penelitian 

Manajemen : Aplikasi Model-Model Rumit Dalam Penelitian Untuk Tesis 

Magister & Disertasi Doktor, Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas 

Diponegoro. 

Gaffar, Vanessa. 2005. Hubungan Manajemen Pelanggan dan Hubungan 

Pemasaran Masyarakat Serta Pengaruhnya Terhadap Nilai Dan Loyalitas 

Pelanggan. Thesis : Pasca Sarjana UNPAD, Bandung. 

Ghozali, I. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi 

Keempat, Cetakan Kedua. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 

Gummesson, Evert. 1999. “Total Realtionship Marketing: Experimenting With a 

Synthesis of Research Frontiers”, Australian Marketing Journal, Vol. 7: 72-

75. 

Hair, J.F.Jr., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., & Tatham, R.L. 2006. 

Multivariate Data Analysis, 6
th

 Edition. New Jersey: Prentice Hall, Inc. 

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E., & Tatham, R.L. 2010. 

Multivariate data analysis. (7th edition). New Jersey : Pearson Education Inc. 

Ihalauw, John J.O.I. 2008. Konstruksi Teori. Penerbit : PT Gramedia Widiasarana 

Indonesia, Jakarta. 



33 

 

Jogiyanto. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-

Pengalaman. Edisi 2007.BPFE, Yogyakarta. 

Jogiyanto. 2008. Pedoman Survei Kuesioner: Mengembangkan Kuesioner, 

Mengatasi Bias dan Meningkatkan Respon. Majelis Guru Besar UGM. BPFE, 

Yogyakarta. 

Johnson, M.D., & C. Fornell. 1991. “A frame work for comparing customer 

satisfaction across individuals and product categories”. Journal of Economic 

Psychology. 12 (2). 267-86. 

Kotler, Philip dan Amstrong, Garry. 2003. Manajemen Pemasaran. Salemba 

Empat, Jakarta. 

Kotler, Philip, & Kevin L. Keller, 2009, Manajemen Pemasaran, Edisi : 12 Jilid 1 

Cetakan Ke-IV, Penerbit : PT Indeks, Jakarta. 

Lau, G. & S. Lee. 1999. “Consumers’ trust in a brand  and  link  to  brand  loyalty”. 

Journal  of  Market  Focused Management. 4. 341-70 

Levitt, T. 1983. After the Sale is Over. Harvard Business Review. 5(63), 87-93. 

Malhotra, Naresh. 2006. Marketing Research : An Applied Orientation and SPSS 

14.0 Student CD, 5/E. Georgia Institute of Technologi : Prentice Hall 

Mital, Vikas, William T. Ross, & Patrick M Baldasare, 1998, “The Asymetric 

Impact of Negative and Positive Attribute Level Performance on Overall 

Satisfaction and Repurchase Intentions”. Journal of Marketing. vol.62,pp.33-

47.  

Oliver, RL. 1997. Satisfaction: A behavior perspective  on  The  Consumer. USA. 

McGraww-Hill Companies, Inc. 

Payne, Adrian. 1999. Relationship Marketing: Managing Multiple Markets, dalam 

Cranfield School of Management, Marketing Management: A Relationship 

Marketing Perspecticve. London: MacMillan, pp. 16-30. 

Prichard, mark P., Havitz, Mark E.,Howard, & Dennis R. 1999. Analyzing the  

Commitment Loyalty Link in Service Contexts, 27 (3), p.333-348.  



34 

 

Reicheld, F.F. 1996. The Loyalty Effect: The Hidden Force Behind Growth, Profits, 

and Lasting Value. Boston: Harvard Business School Press. 

Shani, D. & Chalasani, S. 1992. "Exploiting niches using relationship marketing", 

The Journal of Consumer Marketing, 1992, 3(9), pp. 33-42. 

Sheth, Jagdish N, Atul Parvatiyar & G. Shainesh. 2002. Customer Relationship  

Management: Emerging  Concepts,  Thools,  and Application.  New  Delhi:  

Tata-McGrawHiIl. 

Simamora, Bilson. 2008. Panduan Riset Perilaku Konsumen. Jakarta : PT Gramedia 

Pustaka Utama. 

Solimun. 2002. Structural Equation Modelling (SEM). Malang : PT Grahadi Media. 

Song, Michal & Parry, Mark E., 1997,”A Croos National Comparative Study of 

New Product Development Process : Japan and the US”, Journal of 

Marketing. 

Szymanski, D.M., & D.H. Henard. 2001. “Customer Satisfaction : A Meta-Analysis  

of  the  Emperical  Evidence”. Journal  of  the  Academy  of  Marketing 

Science. 29 (1). 16 -35. 

Thomson, M., D.J. MacInnis, & C.W. Park. 2005. “The Ties That Bind: Measuring 

the Strength of  Consumers’  Emotional  Attachments  to  Brands”. Journal  

of  Consumer  Psychology,  15: 77–91. 

Tjiptono Fandy. 2002. Manajemen Pemasaran. Penerbit Andi, Yogyakarta. 

Utami, Christina Whidya. 2006. “Manajemen Ritel: Strategi dan Implementasi Ritel 

Modern.” Salemba Empat, Jakarta. 

Van Lange, P.A.M., C.E. Rusbult, S.M. Drigotas, X.B. Arriaga, B.S. Witcher, dan 

C.L. Cox. 1997. “Willingness  to  Sacrifice  in  Close  Relationships”. Journal  

of  Personality  and  Social Psychology, 72: 1373–1396. 

Wijaya, S. 2005. Study Eksploratif Perilaku Mahasiswa Universitas Kristen Petra 

Dalam Memilih Fast-Food Restauran Dan Non Fast-Food Restaurant Di 

Surabaya. Jurnal Manajemen Perhotelan. Vol. 1, (2).  



35 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alfa_%28supermarket%29 

http://www.berita-bisnis.com/berita/1406--alfamart-gelar-lomba-kartu-aku-

batik.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alfa_%28supermarket%29
http://www.berita-bisnis.com/berita/1406--alfamart-gelar-lomba-kartu-aku-batik.html
http://www.berita-bisnis.com/berita/1406--alfamart-gelar-lomba-kartu-aku-batik.html


36 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

KUISIONER RESPONDEN 

   

   

                                                                 

Series Number :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGIAN I 

DATA RESPONDEN 

(Data Hanya Untuk Kepentingan Penelitian) 

 

1. Gender :         Laki-laki                   Perempuan 

2. Usia :        

          dibawah 20 tahun          20 hingga 30 tahun          diatas 30 tahun 

3. Pendidikan Terakhir : 

           SMA            D3                   S-1                  S-2            lainnya,.......       

 

 

Kepada Yth. Responden 

 

Responden Yth. 

Nama saya Nehemia Simatupang, Mahasiswa Program Sarjana Ilmu Manajemen Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Sehubungan dengan penelitian skripsi yang 

saya lakukan, berjudul “ Peran Customer Relationship Marketing Dalam Konstruksi 

Loyalitas Konsumen”, maka saya membutuhkan pendapat para responden tentang pengaruh 

peran customer relationship marketing terhadap konstruksi loyalitas konsumen, kepuasan konsumen, 

dan ikatan emosional. Oleh karena itu saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdra/-i agar bisa memberikan 

pendapatnya mengenai hal tersebut. Pernyataan dan data responden hanya akan digunakan untuk 

keperluan penelitian dan sangat dijaga kerahasiannya. Terima Kasih atas bantuan dan kerjasamanya. 
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4. Pengeluaran perbulan :  

     kurang dari 1 juta           1 juta  – 2 juta 

     2 juta – 3 juta        lebih dari 3 juta 

5. Apakah dalam tiap minggu Anda meluangkan waktu berbelanja di  

Alfamart 

     Ya.     Tidak. 

6. Dengan siapakah Anda biasa berbelanja di Alfamart : 

 Sendirian  Keluarga  Teman    

          Lainnya (sebutkan................) 

7. Apakah Anda sudah memiliki kartu AKU sebagai pelanggan Alfamart : 

 Sudah    Belum  

Keterangan : Jika belum, maka tidak perlu menjawab pertanyaan  

selanjutnya. 

8. Seberapa setianya Anda berbelanja di mini market Alfamart dalam 1 

bulan. 

     1-3 kali  4-8 kali  8-12 kali  > 12 kali 

    Keterangan : Jika Anda menjawab 1-3 kali, maka Anda tidak perlu 

menjawab pertanyaan selanjutnya. 

9. Perlengkapan apa yang sering Anda beli di mini market Alfamart. 

Sembako         Alat mandi Makanan 

 Lainnya (Sebutkan......) 

 

BAGIAN II  

CARA PENGISIAN 

Pilihlah salah satu nilai dari 1 sampai 5 (dengan tanda O atau  X ) sebagai jawaban atas 

tiap pernyataan berikut ini. 

Keterangan Jawaban : 

1 = Sangat tidak setuju   4 = Setuju 

2 = Tidak setuju    5 = Sangat Setuju 

3 = Netral        
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Customer Relationship Marketing Alfamart 

 

1. Program kartu AKU membuat Saya merasa dekat dengan Alfamart. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat setuju 

2. Alfamart memberikan informasi secara rutin kepada pelanggan melalui beragam 
media seperti brosur, katalog, internet,TV,dll. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat setuju  

3. Dari kartu AKU keuntungan yang Saya peroleh dari kartu ini antara lain: HematKu, 
berupa potongan harga hemat atau bonus produk tertentu; SpesialKu, berupa 
program penjualan produk ekslusif dengan harga spesial; dan HadiahKu, berupa 
program hadiah langsung atau undian. Pemilik kartu ini juga bisa mendaftar ke 
situs web Alfamart untuk memeriksakan jumlah poinnya. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Identitas untuk web yang diberikan Alfamart membuat adanya hubungan yang 
baik antara Alfamart dengan Saya.  
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat setuju 

5. Dengan program promosi penjualan Alfamart dengan tema “Kejutan Belanja Gratis” 
membuat hubungan Saya dengan Alfamart memberikan pengalaman yang menarik karena 
mendapatkan kejutan hadiah uang pada saat transaksi. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat setuju 
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Loyalitas Konsumen 

 

1. Meskipun tempat lain harganya lebih murah, Saya akan tetap berbelanja di mini 
market Alfamart. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat setuju 

2. Saya tetap akan berbelanja di mini market Alfamart walaupun ada tempat lain 
yang lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggal saya.  
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat setuju 

3. Saya tidak ingin mencoba tempat lain dalam berbelanja. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat setuju 

4. Saya tidak akan berbelanja di tempat lain walau direkomendasikan oleh teman 
Saya. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat setuju 

5. Saya sangat loyal dengan mini market Alfamart. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat setuju 

 

Kepuasan Konsumen 

1. Karyawan minimarket Alfamart bersikap ramah sesuai dengan harapan 
pelanggannya.  
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat setuju 

2. Karyawan mini market Alfamart memberikan pelayanan yang sesuai dengan 
harapan pelanggannya. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat setuju 

3.  Penempatan produk barang tertata rapi sehingga Saya merasa mudah untuk 
mendapatkan barang yang saya butuhkan. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat setuju 

4. Tempat parkir yang aman memberikan rasa puas bagi Saya untuk datang 
berbelanja di mini market Alfamart. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat setuju 

5. Secara keseluruhan pelayanan yang diberikan sudah memuaskan. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat setuju 
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Ikatan Emosional 

1. Saya senang berbelanja di Alfamart. 
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat setuju 

2. Saya akan merekomendasikan teman- teman Saya untuk berbelanja ke Alfamart.  
Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat setuju 

3. Saya akan menunda berbelanja bila barang yang Saya butuhkan di Alfamart tidak 
tersedia. 
Tidak Setuju  1 2 3 4 5 Sangat setuju 

4. Saya merasa nyaman ketika berbelanja di Alfamart. 
Tidak Setuju  1 2 3 4 5 Sangat setuju 

5. Saya merasa sedih jika Alfamart bangkrut. 
Tidak Setuju  1 2 3 4 5 Sangat setuju 

 

 

 

 

 

 

”Terima Kasih dan Tuhan Memberkati” 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

1. Customer Relationship Marketing 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.724 5 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

CRM1 15.07 5.926 .374 .715 

CRM2 15.37 5.482 .471 .681 

CRM3 15.20 5.200 .427 .703 

CRM4 15.30 4.907 .573 .638 

CRM5 14.80 5.131 .585 .637 

 

2. Loyalitas Konsumen 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.871 5 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

LK1 14.63 8.171 .557 .875 

LK2 14.50 7.569 .721 .840 

LK3 14.40 6.869 .764 .826 

LK4 14.63 6.999 .676 .850 

LK5 13.97 6.723 .782 .822 
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3. Kepuasan Konsumen 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.760 5 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

KK1 16.20 4.924 .481 .733 

KK2 16.43 5.082 .490 .729 

KK3 16.30 5.528 .413 .752 

KK4 16.60 4.386 .561 .705 

KK5 16.47 4.120 .704 .645 

 

4. Ikatan Emosional 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.762 5 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

IE1 15.47 3.499 .612 .695 

IE2 15.40 3.559 .426 .757 

IE3 16.07 3.030 .689 .657 

IE4 14.97 3.757 .450 .745 

IE5 15.83 3.385 .500 .731 
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OUTPUT LISREL 

 

DATE:  1/ 8/2014 
TIME: 18:24 

 

 

L I S R E L  8.70 
 

BY 
 

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom 
 

 

 

This program is published exclusively by 
Scientific Software International, Inc. 

7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. 

Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2004 
Use of this program is subject to the terms specified in the 

Universal Copyright Convention. 
Website: www.ssicentral.com 

 

The following lines were read from file E:\CB.SPJ: 
 

Raw Data from file 'E:\CB.psf' 
Sample Size = 150 

Latent Variables  LK KK IE CRM 
Relationships 

LK1 = LK 
LK2 = LK 
LK3 = LK 
LK4 = LK 
LK5 = LK 
KK1 = KK 
KK2 = KK 
KK3 = KK 
KK4 = KK 
KK5 = KK 
IE1 = IE 
IE2 = IE 
IE3 = IE 
IE4 = IE 
IE5 = IE 

CRM1 = CRM 
CRM2 = CRM 
CRM3 = CRM 
CRM4 = CRM 
CRM5 = CRM 
LK = KK IE 
IE = KK 
LK = CRM 
KK = CRM 
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IE = CRM 
Path Diagram 

End of Problem 
 

Sample Size =   150 
 

 
 

Covariance Matrix 
 

LK1        LK2        LK3        LK4        LK5        KK1 
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 

LK1       0.61 
LK2       0.36       0.67 

LK3       0.33       0.40       0.83 
LK4       0.36       0.45       0.43       0.73 

LK5       0.34       0.38       0.44       0.39       0.68 
KK1       0.14       0.13       0.10       0.13       0.18       

0.48 
KK2       0.14       0.10       0.12       0.13       0.18       

0.18 
KK3       0.07       0.04       0.02       0.02       0.03       

0.10 
KK4       0.07       0.12       0.21       0.09       0.16       

0.13 
KK5       0.17       0.17       0.23       0.13       0.18       

0.20 
IE1       0.20       0.21       0.17       0.20       0.19       

0.10 
IE2       0.20       0.24       0.15       0.19       0.14       

0.06 
IE3       0.23       0.32       0.36       0.33       0.23       

0.11 
IE4       0.12       0.20       0.21       0.18       0.25       

0.15 
IE5       0.18       0.12       0.11       0.15       0.15       

0.02 
CRM1       0.20       0.17       0.12       0.16       0.17       

0.13 
CRM2       0.16       0.13       0.13       0.15       0.12       

0.08 
CRM3       0.13       0.14       0.00       0.12       0.05       

0.10 
CRM4       0.17       0.18       0.12       0.16       0.16       

0.08 
CRM5       0.05      -0.02      -0.01      -0.03      -0.09       

0.00 
 

Covariance Matrix 
 

KK2        KK3        KK4        KK5        IE1        IE2 
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 

KK2       0.43 
KK3       0.07       0.34 

KK4       0.13       0.09       0.70 
KK5       0.19       0.11       0.32       0.54 
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IE1       0.08       0.09       0.08       0.12       0.39 
IE2      -0.01       0.02       0.07       0.06       0.14       

0.57 
IE3       0.08       0.07       0.07       0.18       0.19       

0.14 
IE4       0.13       0.08       0.13       0.21       0.16       

0.08 
IE5       0.04       0.02       0.01       0.02       0.10       

0.15 
CRM1       0.10       0.05       0.07       0.10       0.05       

0.07 
CRM2       0.08       0.03       0.08       0.08       0.05       

0.05 
CRM3       0.09       0.01       0.00       0.05       0.05       

0.09 
CRM4       0.05       0.03       0.12       0.12       0.04       

0.05 
CRM5      -0.01      -0.03       0.04       0.00       0.01       

0.13 
 

Covariance Matrix 
 

IE3        IE4        IE5       CRM1       CRM2       CRM3 
--------   --------   --------   --------   --------   -------- 

IE3       0.59 
IE4       0.22       0.51 

IE5       0.08      -0.03       0.53 
CRM1       0.09       0.05       0.09       0.47 

CRM2       0.02       0.02       0.14       0.14       0.48 
CRM3       0.03       0.00       0.16       0.16       0.15       

0.61 
CRM4       0.09       0.06       0.11       0.19       0.16       

0.17 
CRM5       0.01      -0.06       0.05       0.03       0.07       

0.08 
 

Covariance Matrix 
 

CRM4       CRM5 
--------   -------- 

CRM4       0.52 
CRM5       0.01       0.57 

 
 

 

 
 

Number of Iterations = 14 
 

LISREL Estimates (Maximum Likelihood) 
 

Measurement Equations 
 

 
LK1 = 0.56*LK, Errorvar.= 0.29  , R² = 0.51 

(0.039) 
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7.49 

 
LK2 = 0.65*LK, Errorvar.= 0.24  , R² = 0.64 

(0.072)             (0.036) 
9.12                6.69 

 
LK3 = 0.64*LK, Errorvar.= 0.43  , R² = 0.49 

(0.080)             (0.056) 
8.01                7.59 

 
LK4 = 0.66*LK, Errorvar.= 0.30  , R² = 0.59 

(0.075)             (0.042) 
8.80                7.04 

 
LK5 = 0.61*LK, Errorvar.= 0.31  , R² = 0.54 

(0.072)             (0.042) 
8.44                7.33 

 
KK1 = 0.38*KK, Errorvar.= 0.33  , R² = 0.31 

(0.044) 
7.52 

 
KK2 = 0.35*KK, Errorvar.= 0.31  , R² = 0.28 

(0.073)             (0.040) 
4.78                7.64 

 
KK3 = 0.21*KK, Errorvar.= 0.30  , R² = 0.13 

(0.059)             (0.036) 
3.53                8.28 

 
KK4 = 0.47*KK, Errorvar.= 0.48  , R² = 0.31 

(0.094)             (0.064) 
4.93                7.49 

 
KK5 = 0.58*KK, Errorvar.= 0.20  , R² = 0.64 

(0.10)              (0.045) 
5.75                4.35 

 
IE1 = 0.37*IE, Errorvar.= 0.25  , R² = 0.35 

(0.034) 
7.55 

 
IE2 = 0.30*IE, Errorvar.= 0.48  , R² = 0.16 

(0.073)             (0.058) 
4.14                8.28 

 
IE3 = 0.52*IE, Errorvar.= 0.32  , R² = 0.46 

(0.083)             (0.046) 
6.21                6.84 

 
IE4 = 0.39*IE, Errorvar.= 0.36  , R² = 0.29 

(0.073)             (0.046) 
5.30                7.83 



48 

 

 
IE5 = 0.19*IE, Errorvar.= 0.49  , R² = 0.067 

(0.067)             (0.058) 
2.78                8.50 

 

 
CRM1 = 0.44*CRM, Errorvar.= 0.28  , R² = 0.41 

(0.062)              (0.045) 
7.08                 6.18 

 
CRM2 = 0.37*CRM, Errorvar.= 0.34  , R² = 0.28 

(0.063)              (0.047) 
5.84                 7.23 

 
CRM3 = 0.35*CRM, Errorvar.= 0.48  , R² = 0.21 

(0.072)              (0.062) 
4.90                 7.72 

 
CRM4 = 0.45*CRM, Errorvar.= 0.32  , R² = 0.39 

(0.065)              (0.050) 
6.91                 6.36 

 
CRM5 = 0.064*CRM, Errorvar.= 0.57  , R² = 0.0071 

(0.073)               (0.066) 
0.87                  8.61 

 
 

Structural Equations 
 

 
LK =  - 0.20*KK + 0.88*IE + 0.35*CRM, Errorvar.= 0.12  , R² = 0.88 

(0.14)    (0.19)    (0.11)               (0.091) 
-1.44      4.76      3.32                 1.29 

 
KK = 0.45*CRM, Errorvar.= 0.80 , R² = 0.20 

(0.13)               (0.26) 
3.54                 3.10 

 
IE = 0.55*KK + 0.10*CRM, Errorvar.= 0.63 , R² = 0.37 

(0.16)    (0.13)               (0.20) 
3.51      0.76                 3.18 

 
 

Reduced Form Equations 
 

LK = 0.57*CRM, Errorvar.= 0.68, R² = 0.32 
(0.11) 
5.22 

 
KK = 0.45*CRM, Errorvar.= 0.80, R² = 0.20 

(0.13) 
3.54 
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IE = 0.35*CRM, Errorvar.= 0.88, R² = 0.12 
(0.13) 
2.79 

 
 

Correlation Matrix of Independent Variables 
 

CRM 
-------- 

1.00 

 
 

Covariance Matrix of Latent Variables 
 

LK         KK         IE        CRM 
--------   --------   --------   -------- 

LK       1.00 
KK       0.49       1.00 

IE       0.88       0.60       1.00 
CRM       0.57       0.45       0.35       1.00 

 

 

Goodness of Fit Statistics 
 

Degrees of Freedom = 164 
Minimum Fit Function Chi-Square = 212.50 (P = 0.0064) 

Normal Theory Weighted Least Squares Chi-Square = 223.58 (P = 

0.0014) 
Estimated Non-centrality Parameter (NCP) = 59.58 

90 Percent Confidence Interval for NCP = (24.43 ; 102.80) 

 
Minimum Fit Function Value = 1.43 

Population Discrepancy Function Value (F0) = 0.40 
90 Percent Confidence Interval for F0 = (0.16 ; 0.69) 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.049 
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.032 ; 0.065) 

P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.51 

 
Expected Cross-Validation Index (ECVI) = 2.12 

90 Percent Confidence Interval for ECVI = (1.88 ; 2.41) 
ECVI for Saturated Model = 2.82 

ECVI for Independence Model = 13.32 

 
Chi-Square for Independence Model with 190 Degrees of Freedom = 

1945.37 
Independence AIC = 1985.37 

Model AIC = 315.58 
Saturated AIC = 420.00 

Independence CAIC = 2065.59 
Model CAIC = 500.07 

Saturated CAIC = 1262.23 

 
Normed Fit Index (NFI) = 0.89 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.97 
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0.77 
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Comparative Fit Index (CFI) = 0.97 
Incremental Fit Index (IFI) = 0.97 
Relative Fit Index (RFI) = 0.87 

 
Critical N (CN) = 147.59 

 

 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.038 

Standardized RMR = 0.068 
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.87 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.83 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.68 

 

The Modification Indices Suggest to Add the 
Path to  from      Decrease in Chi-Square    New Estimate 
IE4       KK                  8.1                 0.24 
IE5       LK                 10.7                 0.62 

 

The Modification Indices Suggest to Add an Error Covariance 
Between    and     Decrease in Chi-Square    New Estimate 
KK5       KK4                13.0                 0.17 
IE5       IE4                10.4                -0.12 
CRM5      IE2                10.5                 0.14 

 

Time used:    0.062 Seconds 

 

 

 

 

 

 

 

 




