
 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP 

LOYALITAS PELANGGAN DENGAN MEDIASI KEPUASAN KONSUMEN  

DI KONTER STASIUN PERDANA KLATEN 

 

SKRIPSI 

 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  Ekonomi 

Program Studi Manajemen 

Peminatan : 

Manajemen Pemasaran 

 

 

Diajukan Oleh : 

GENDUK CAHYO SEJATI 

NIM : 1621100096 

 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS WIDYA DHARMA KLATEN 

        JULI 2021                     

 









 

 

MOTTO 

 

 

“Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan, 

Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan” 

“Orang yang Mampu Belajar dari Kesalahan adalah Orang yang Berani Untuk 

Sukses “ 

Apapun yang terjadi, teruslah melangkah dan tetap semangat. Percayalah, semua 

akan baik-baik saja jika kau mau melibatkan Tuhanmu dalam urusanmu.  

 

(Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

v 



 

 

PERSEMBAHAN 

 

Karya ini kupersembahkan untuk : 

 

Bapak dan Ibu yang selalu memberikan limpahan kasih sayangnya dan 

terima kasih atas doa, dukungan, kesabarannya serta nasehat-

nasehatnya 

Suami dan anak-anak ku, Engkau penyemangatku  

 

 

Almamaterku...........aku bangga padamu 
 

 

Temen-temenku Manajemen Exstensi terima kasih atas dukunganya, 

Semoga masa depan cerah mendampingi kita semua……Amin 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 



 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Tuhan Allah SWT yang telah 

melimpahkan karunia serta berkat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan 

Terhadap  Loyalitas Pelanggan Dengan Mediasi Kepuasan Konsumen Di Konter 

Stasiun Perdana Klaten”.   

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat ujian akhir guna mendapat gelar 

sarjana strata satu ekonomi di Universitas Widya Dharma Klaten. Terselesaikannya 

skripsi ini tidak lepas dari motivasi, bantuan, pengarahan serta bimbingan dari 

berbagai pihak.  

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Tuhan Allah SWT atas segala limpahan karunia, kenikmatan yang tiada tara, 

kemudahan,  sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

2. Bapak Prof Dr. H. Triyono, M.Pd, Selaku Rektor Universitas Widya Dharma 

Klaten. 

3. Bapak Dr. Sutrisno Badri, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Widya Dharma Klaten, atas segala ijin, dukungan, serta motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

4. Bapak H. Abdul Haris, SE, MM. M.Pd selaku Ketua Prodi Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Widya Dharma Klaten atas segala ijin dan dukungannya.  

 

vii 



 

 

5. Bapak H. Abdul Hadi, SE., M.Si., selaku pembimbing pertama yang dengan sabar 

memberikan bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Hj. Anis Marjukah.,  S.E., M.M.,selaku pembimbing kedua yang dengan sabar 

memberikan arahan serta bimbingan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7  Rekan-rekan mahasiswa Manajemen extensi Universitas Widya Dharma Klaten 

yang telah membantu penulis  dalam menyelesaikan skripsi ini.  

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang 

tidak bisa disebutkan satu-persatu.  

Semoga menjadi amal kebaikan Saudara dan Tuhan Allah SWT membalas 

dengan kenikmatan yang berlipat ganda. Penulis menyadari masih terdapat banyak 

kekurangan,  untuk itu penulis mengharapkan kritik dan  saran yang bersifat 

membangun. Dan diharapakan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca 

maupun peneliti lain yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan.  

 

                                                                                 Klaten, Juli 2021 

 Penulis 

 

 

 

 

viii 



 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  ................................................................................... ........  i 

HALAMAN PERSETUJUAN   ...........................................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN  .............................................................................  iii 

PERNYATAAN ....................................................................................................  iv 

MOTTO .................................................................................................................   v 

PERSEMBAHAN..................................................................................................  vi 

KATA PENGANTAR  ........................................................................................  vii 

DAFTAR ISI  .......................................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL  ...............................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR  ..........................................................................................  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN  ................................................................................ .......  xiv 

ABSTRAK  ...........................................................................................................  xv 

BAB I PENDAHULUAN  

A.  Latar Belakang  ....................................................................................  1  

B.  Identifikasi Masalah   ...........................................................................  7 

C. Alasan Pemilihan Judul.........................................................................             7 

D. Penegasan Judul  ..................................................................................             8 

E. Pembatasan Masalah ............................................................................                 9 

F. Perumusan Masalah .............................................................................                10 

           G. Tujuan Penelitian .................................................................................                10 

           H. Manfaat Penelitian ...............................................................................                11 

I.  Kerangka Pemikiran .................................................................................           12 

ix 



 

 

             J.   Hipotesis .......................................................................................        14 

 K.  Sistematika Penulisan ...................................................................                 14 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A.  Pemasaran  .......................................................................................        16 

B.  Kualitas Pelayanan ...........................................................................        23 

C.  Kepercayaan .....................................................................................        29 

D.  Loyalitas Pelanggan..........................................................................               35 

E.  Kepuasan Konsumen ........................................................................        42 

F.  Penelitian Rerdahulu ........................................................................         50 

BAB III METODE  PENELITIAN  

A.  Metode Penelitian  ..........................................................................                52       

B.  Teknik Pengumpulan Data ..............................................................        53 

C.  Variabel Penelitian ..........................................................................        54 

D.  Sumber Data ....................................................................................        54  

E.  Populasi dan Sampel  .......................................................................        55  

F. Uji Instrumen Penelitian  ...................................................................        56  

G. Teknik Analisis Data .........................................................................        57  

H. Gambaran Umum Objek Penelitian ...................................................        62  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

A.  Deskripsi Data   Responden  ..................................................................        65       

B.  Deskripsi Variabel Penelitian .................................................................        68        

C   Uji Instrumen Penelitian .........................................................................        75 

 

x 



 

 

 

D   Analisis Data ..........................................................................................        78                  

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan  .............................................................................................        89 

B.  Saran ....................................................................................................        93 

DAFTAR PUSTAKA    

 LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi 



 

DAFTAR TABEL 

Tabel 4.1    : Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin........................             65    

Tabel 4.2    : Deskripsi Responden Berdasarkan Berdasarkan Usia..................            66 

Tabel 4.3    : Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan .............................             67 

Tabel 4.4    : Deskripsi Responden Berdasarkan Status Perkawinan ................            67 

Tabel 4.5    : Deskripsi Jawaban Responden mengenai Aspek Kualiitas ..........              69 

                     Pelayanan 

Tabel 4.6    : Deskripsi Jawaban Responden mengenai Aspek Kepercayaan ....             70 

Tabel 4.7   : Deskripsi Jawaban Responden mengenai Aspek Kepuasan  ..........  72 

                Konsumen 

Tabel 4.8    : Deskripsi Jawaban Responden mengenai Aspek Loyalitas  ...........           73      

Konsumen  

Tabel 4.9    : Hasil Uji Validitas .......................................................................              76 

Tabel 4.10  :  Hasil Uji Reliabilitas....................................................................              77 

Tabel 4.11  : Hasil Regresi Linier Berganda Model 1 .......................................              79 

Tabel 4.12  : Hasil Regresi Linier Berganda Model 2 .......................................              80 

Tabel 4.13   : Hasil Uji T Model 1 .....................................................................              83 

Tabel 4.14   : Hasil Uji T Model 2 ....................................................................              84 

Tabel 4.15   : Hasil Uji F Model 1 .....................................................................              86 

Tabel 4.16   : Hasil Uji F Model21 ....................................................................              86 

Tabel 4.17 . : Koefisien Determinasi Model 1 ...................................................              87 

Tabel 4.17 . : Koefisien Determinasi Model 2 ...................................................              87 

 

xii 



 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar 1.1      : Bagan Kerangka Pemikiran  .................................................  13 

Gambar 3.1      : Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho ................................  59 

Gambar 3.2      : Daerah penerimaan dan penolakan H0 pada F ....................  61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiii 

 

 



 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Kuesioner    

Lampiran 2 Tabulasi Data Skor Angket Variabel Kualitas Pelayanan (X1) 

Lampiran 3 Tabulasi Data Skor Angket Variabel Kepercayaan   (X2) 

Lampiran 4 Tabulasi Data Skor Angket Variabel Loyalitas Pelanggan (Y2) 

Lampiran 5 Tabulasi Data Skor Angket Kepuasan Konsumen (Y1) 

Lampiran 6      Reliability Per Variabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Lampiran 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 1 

Lampiran 8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model  2 

Lampiran 9 Correlations  Per Variabel  

Lampiran 10      Tabel T, T, F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiv 



 

 

ABSTRAK 

 

Nama: GENDUK CAHYO SEJATI, NIM: 1621100095, Skripsi dengan judul: 

“PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP 

LOYALITAS PELANGGAN DENGAN MEDIASI KEPUASAN KONSUMEN  DI 

KONTER STASIUN PERDANA KLATEN, Fakultas Ekonomi Program Studi 

Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten 2021. 

 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas pelanggan di Konter Stasiun Perdana Klaten, 2) untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan di Konter 

Stasiun Perdana Klaten 3) untuk mengetahui dan menganalisis kepuasan konsumen terhadap 

loyalitas pelanggan di Konter Stasiun Perdana Klaten, 4) untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh kualitas pelayanan, kepercayaan dan  kepuasan konsumen terhadap loyalitas 

pelanggan di Konter Stasiun Perdana Klaten. 

 
Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 75 dari konsumen pembeli saldo e money di Konter Stasiun 
Perdana Klaten. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas : kualitas pelayanan (X1), 
kepercayaan (X2) dan kepuasan konsumen (Y1) serta variabel loyalitas konsumen (Y2). 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program 
SPSS. 

  
Dari hasil uji t model 1 diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara 

sendiri-sendiri antara kualitas pelayanan, dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap 
loyalitas pelanggan karena t hitung kualitas pelayanan = 1,387, kepercayaan = 3,134. Kedua 
hasil tersebut variabel kepercayaan  berada di atas taraf signifikansi 5 % (0,05) dan lebih 
besar   dari t tabel 1.980. Dengan demikian hopotesis penelitian yang berbunyi : ada pengaruh 
yang signifikan kepercayaan terhadap loyalitas konsumen, Dari hasil uji t model 2 diketahui 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara sendiri-sendiri antara kualitas pelayanan = 
1,020,  kepercayaan = 1,111 dan kepuasan konsumen = 0,347  dari ketiga  variabel 
tersebut berada di atas taraf signifikansi 5 % (0,05) dan lebih kecil   dari t tabel 1.980. 
sehingga hipotesis yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan. 
Kepercayaan dan kepuasan konsumen  terhadap loyalitas konsumen tidak terbukti.  
 
 
 
 
Kata kunci: kualitas pelayanan, kepercayaan kepuasan konsumen dan loyalitas pelanggan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 

Di era globalisasi handphone atau telepon genggam bukan barang 

mewah untuk sebagian orang. Banyak masyarakat yang telah mengenal serta 

memiliki alat komunikasi tersebut. Handphone menjadi alat komunikasi 

pilihan masyarakat karena sifatnya yang praktis untuk dibawa kemana-mana. 

Namun dengan berjalannya zaman fungsi dari handphone bukan hanya 

sebagai alat komunikasi. Menurut Thomas J dan Misty E smartphone 

merupakan telepon yang menyediakan fungsi asisten personal serta fasilitas 

internet connection yang bisa menghubungkan pengguna dengan dunia maya 

seperti melalui media sosial dan lain-lain. 

Penggunaan smartphone tidak jauh dari penggunaan paket data atau 

sering kita sebut dengan paket kuota. Kuota paket internet digunakan 

konsumen untuk dapat mengakses internet, seperti chatting, mencari 

informasi dan hiburan. Kuota dalam paket adalah batasan paket yang 

diberikan operator yang mana pelanggan dapat menggunakannya untuk akses 

internet.  

Kemudahan mengakses internet akan menjadi point plus untuk suatu 

operator. Suatu perusahaan akan sukses jika perusahaan berorientasi pada 

keinginan konsumen yang bertujuan untuk memuaskan konsumen. 

Perusahaan yang ingin berkembang dan ingin mendapatkan keunggulan 

kompetitif harus dapat memberikan produk atau jasa yang berkualitas dan 
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pelayanan yang baik kepada para pelanggan, sehingga akan muncul loyalitas 

dalam benak konsumen. 

Kualitas pelayanan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan 

perusahaan untuk mendapatkan loyalitas pelanggan. Goeth&Davis (1994) 

mendefinisikan kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 

mampu memenuhi dan atau melebihi harapan konsumen. Kualitas pelayanan 

merupakan kunci kesuksesan suatu perusahaan terutama di bidang ritel. 

Kualitas pelayanan yang baik dapat menjadi keunggulan bersaing perusahaan 

ritel. Kualitas pelayanan yang baik juga harus dilaksanakan demi 

kelangsungan hidup suatu perusahaan, baik tidaknya kualitas pelayanan 

barang atau jasa tergantung pada kemampuan produsen dalam memenuhi 

harapan konsumen secara konsisten. Konsumen yang merasa puas secara 

tidak langsung akan menciptakan loyalitas, dan mendorong terjadinya 

rekomendasi dari mulut kemulut, bahkan dapat memperbaiki citra perusahaan 

dimata konsumen. Oleh karena itu kualitas pelayanan harus menjadi fokus 

utama perhatian perusahaan. 

Kepuasan konsumen juga merupakan faktor yang sangat penting yang 

harus diperhatikan oleh perusahaan jika ingin mendapatkan loyalitas dari 

konsumen atau pelanggan. Kepuasan menurut Kotler (2005:70) adalah 

“perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap 

kinerja (atau hasil) yang diharapkan”. Setiap perusahaan dituntut untuk 
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membuat pelanggan merasa puas dengan memberikan penawaran dan 

pelayanan yang lebih baik, mengingat perusahaan harus mampu untuk 

mempertahankan posisi pasarnya ditengah persaingan yang semakin ketat. 

Untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu memberi 

kepuasan pada pelanggan. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh perusahaan 

untuk memuaskan kebutuhan konsumen dengan berbagai strategi dan 

berbagai cara dengan harapan agar pelanggan merasa puas dan selanjutnya 

mau untuk datang kembali. Apabila konsumen telah berubah menjadi 

konsumen yang loyal karena merasa puas kebutuhannya telah terpenuhi maka 

konsumen tidak akan pindah ke perusahaan lain. Menurut Blattebert dan 

Deighton (1996) dalam Ani Agus Kana editor A. Usama (2008:88), “ adalah 

lebih mudah untuk mendapatkan current customer daripada untuk 

mendapatkan seorang customer baru, ini berarti bahwa perusahaan lebih 

mudah mempertahankan current customer, karena telah kenal dan mengetahui 

serta telah mengevaluasi kinerja produk atau jasa perusahaan” 

Kepercayaan (trust atau belief) merupakan keyakinan bahwa tindakan 

orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka 

(Debholkar dalam Junusi, 2009). Stasiun Perdana Klaten  merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan isi ulang pulsa, 

voucher, kartu perdana, pembayaran digital, saldo emoney dan accesoris 

handphone harus memberikan kepercayaan penuh kepada pelanggan, 

semakin tinggi derajat kepercayaan pelanggan, maka akan semakin tinggi 

pula kepuasan yang dirasakannya. Hal ini sesuai pernyataan Mital et al.,1998 
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dalam Junusi (2009) bahwa pengalaman dan informasi yang baik akan 

menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk maupun 

layanan jasa, hal ini dikarenakan pengalaman yang berbentuk pada memori 

konsumen terhadap suatu produk atau jasa dapat membantun rasa percaya 

seseorang jika pengalaman yang mereka alami menyenangkan dan 

memuaskan konsumen. Dalam hal ini unsur kepercayaan menjadi faktor 

kunci bagi perusahaan untuk memenangkan  persaingan (Junusi, 2009). bisnis 

isi ulang pulsa, voucher, kartu perdana, pembayaran digital, saldo emoney 

dan accesoris handphone yang berdasarkan asas kepercayaan yang didukung 

keunggulan produk dan nilai pelanggan, sehingga masalah rasa percaya, 

keunggulan produk, dan  nilai pelanggan menjadi faktor yang sangat 

menentukan keberhasilan bisnis ini. 

Kepuasan pelanggan merupakan faktor yang sangat menentukan 

dalam pemasaran, sebaliknya kekecewaan pelanggan dalam memberi layanan 

bisa menjadikan kehancuran perusahaan di masa mendatang. Dalam pasar 

yang tingkat persaingannya cukup tinggi, kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan saling berhubungan, yang artinya bila ada usaha dari perusahaan 

untuk meningkatkan kepuasan pada pelanggan maka loyalitas pelanggan juga 

akan meningkat begitu pula sebaliknya bila perusahaan atau badan usaha 

menurunkan kepuasan pada pelanggan maka secara otomatis loyalitas 

pelanggan juga akan menurun. Jadi dalam hal ini kepuasan pelanggan 

merupakan penyebab terjadinya loyalitas pelanggan.
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Kepuasan pelanggan merupakan faktor yang sangat menentukan 

dalam pemasaran, sebaliknya kekecewaan pelanggan dalam memberi layanan 

bisa menjadikan kehancuran perusahaan di masa mendatang. Dalam pasar 

yang tingkat persaingannya cukup tinggi, kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan saling berhubungan, yang artinya bila ada usaha dari perusahaan 

untuk meningkatkan kepuasan pada pelanggan maka loyalitas pelanggan juga 

akan meningkat begitu pula sebaliknya bila perusahaan atau badan usaha 

menurunkan kepuasan pada pelanggan maka secara otomatis loyalitas 

pelanggan juga akan menurun. Jadi dalam hal ini kepuasan pelanggan 

merupakan penyebab terjadinya loyalitas pelanggan. Loyalitas konsumen 

akan tercapai jika perusahaan memperhatikan dan melakukan dengan baik 

ketiga faktor tersebut. Loyalitas konsumen dapat tercermin dari kebiasaan 

konsumen dalam melakukan pembelian barang atau jasa secara terus-menerus 

dengan berulang-ulang. Konsumen yang sudah memiliki loyalitas terhadap 

suatu perusahaan maka konsumen tidak akan mempertimbangkan perusahaan 

lain. 

Loyalitas pelanggan secara umum dapat diartikan sebagai kesetiaan 

seseorang terhadap suatu produk atau perusahaan. Loyalitas pelanggan 

merupakan manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan pelanggan dalam 

menggunakan fasilitas maupun jasa pelayanan yang diberikan pihak 

perusahaan, serta tetap menjadi pelanggan dari perusahan tersebut. Loyalitas 

konsumen sangatlah mempengaruhi kemajuan usaha sebuah perusahaan 

karena biaya yang dibutuhkan untuk menarik satu orang konsumen jauh lebih 
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besar bila dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan satu 

orang konsumen yang loyal. Kehilangan konsumen akan membuat 

perusahaan menjadi pailit. Oleh karena itu, perusahaan harus tetap menjaga 

dan mempertahankan para konsumennya dengan cara meningkatkan loyalitas. 

Meraih loyalitas bukanlah hal yang mudah, perusahaan-perusahaan 

melakukan beberapa cara agar mendapatkan loyalitas dengan cara 

memberikan yang terbaik kepada konsumen dengan memperhatikan ketiga 

faktor seperti kualitas pelayanan, kepuasan konsumen dan kebijakan harga. 

Stasiun Perdana Klaten  merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

perdagangan isi ulang pulsa, voucher, kartu perdana, pembayaran digital, 

saldo emoney dan accesoris handphone. Dan  beralamatkan di Jl (depan 

stasiun klaten) dan mulai beroperasi dari jam 07:00-21:00 WIB buka setiap 

hari. Berikut daftar penjualan  kartu paket data 

Tabel 1.1 

Data penjualan kartu paket data per hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO NAMA BARANG RATA-RATA JUMLAH 

1 KARTU PERDANA 5 

2 VOUCHER DATA 20 

3 ISI ULANG PULSA 20 

4 PEMBAYARAN DIGITAL 20 

5 SALDO EMONEY 25 

6 AKSESORIS HP 10 

TOTAL 100 
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Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa rata-rata penjualan isi ulang pulsa, voucher, 

kartu perdana, pembayaran digital, saldo emoney dan accesoris handphon di 

konter Stasiun Perdana Klaten adalah 100 buah/hari dengan penjualan 

tertinggi adalah penjualan saldo emoney dengan jumlah penjualan 25 buah/hari dan 

terendah adalah kartu perdana yaitu 5 buah/hari. Data tersebut menunjukan bahwa 

penjualan di Stasiun Perdana Klaten cukup tinggi setiap harinya. Berdasaran latar 

belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas 

Pelanggan dengan Kepuasan Konsumen Di Konter Stasiun Perdana Klaten”. 

B. Identifikasi Masalah  

 

a. Menganalisis Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan di Konter 

Stasiun Perdana Klaten 

b. Menganalisis Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan di Konter 

Stasiun Perdana Klaten 

c. Menganalisis Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen di Konter 

Stasiun Perdana Klaten 

d. Menganalisis Kepercayaan terhadap Kepuasan Konsumen di Konter 

Stasiun Perdana Klaten 

e. Menganalisis Kepuasan Konsumen terhadap Loyalitas Pelanggan di 

Konter Stasiun Perdana Klaten 

C. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam 

pengambilan judul tersebut. Adapun alasannya sebagai berikut : 

1. Alasan Obyektif 
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a. Penelitian ini bertujuan untuk  memperoleh pengetahuan serta 

informasi tentang kualitas pelayanan, kepercayaan kepuasan konsumen 

apakah mampu mempengaruhi Loyalitas Pelanggan di Konter Stasiun 

Perdana Klaten. 

b. Penulis merasa tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh kualitas 

pelayanan, kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap Loyalitas 

Pelanggan di Konter Stasiun Perdana Klaten. 

2. Alasan Subyektif 

a.   Lokasi penelitian di tempat peneliti bekerja  dan mudah dijangkau. . 

b.   Ingin mendalami tentang keterkaitan pengaruh kualitas pelayanan, 

kepercayaan dan kepuasan konsumen  terhadap Loyalitas Pelanggan 

di Konter Stasiun Perdana Klaten. 

 

D.  Penegasan Judul 
 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami /menafsirkan perlu 

dikemukakan penegasan istilah sebagai berikut : 

1. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Pelayanan adalah setiap kegiatan  atau  manfaat  yang  ditawarkan  oleh  

suatu  pihak pada  pihak  lain  dan  pada dasarnya  tidak   berwujud,   serta   

tidak  menghasilkan kepemilikan sesuatu (Kotler, 2005). Kualitas pelayanan 

menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya mampu 

bertahan dan tetap mendapat kepercayaan pelanggan 

2. Pengertian Kepercayaan 

Menurut Morgan dan Hunt dalam Suhardi (2006) mendefinisikan 

kepercayaan sebagai suatu kondisi ketika salah satu pihak yang terlibat dalam 
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proses pertukaran yakin dengan kehandalan dan integritas pihak yang lain. 

3. Pengertian Kepuasaan 

Menurut Kotler (2012) kepuasan konsumen adalah hasil yang 

dirasakan oleh pembeli yang mengalami kinerja sebuah perusahaan yang 

sesuai dengan harapannya. Pelanggan merasa puas kalau harapan mereka 

terpenuhi, dan merasa amat gembira kalau harapan mereka terlampaui. 

Pelanggan yang puas cenderung tetap loyal lebih lama, membeli lebih 

banyak, kurang peka terhadap perubahan harga dan pembicaraannya 

menguntungkan perusahaan. 

4. Pengertian Loyalitas Pelanggan 

Menurut  Hasan (2008:83) bahwa loyalitas pelanggan adalah 

pelanggan yang hanya tidak membeli ulang suatu barang dan jasa misalnya 

dengan merekomendasikan orang lain untuk membeli. 

E. Pembatasan Masalah 

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membatasi masalah untuk 

memudahkan analisis agar dalam penelitian ini memperoleh pengetahuan yang   

mendalam    tentang    objek    yang   diteliti,   sehingga  data  yang dikumpulkan 

bisa dipelajari secara keseluruhan dan berintegrasi. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah :. 

1. Kualitas pelayanan dibatasi, penampilan petugas, keandalan petugas dalam 

melayani, respon petugas terhadap keluhan pelanggan, kemampuan petugas 

dalam melayani dan perhatian, kepedulian dan keramahan dalam melayani 

2. Kepercayaan dibatasi pada integritas, kompetensi, konsistensi dan loyalitas. 
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3. Loyalitas pelanggan dibatasi, kepercayaan, penggolongan dan keragaman barang,  

service yang ditawarkan pada pelanggan dan kemampuan tenaga penjual. 

4. Kepuasan konsumen dibatasi kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, 

kepercayaan dan biaya. 

F. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang identifikasi masalah dan batasan 

masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: 

a. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di Konter 

Stasiun Perdana Klaten ? 

b. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di Konter Stasiun 

Perdana Klaten ? 

c. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di Konter 

Stasiun Perdana Klaten ? 

d. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di Konter Stasiun 

Perdana Klaten ? 

e. Apakah kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di Konter 

Stasiun Perdana Klaten ? 

f. Apakah kualitas pelayanan, kepercayaan dan kepuasan konsumen berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan di Konter Stasiun Perdana Klaten?  

G. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan  

dan  menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata pada objek yang diteliti.  

Namun secara spesifikasi tujuan penelitian adalah : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan di Konter Stasiun Perdana Klaten.  
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b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas 

pelanggan di Konter Stasiun Perdana Klaten.  

c. Untuk mengetahui dan menganalisis kepuasan konsumen terhadap loyalitas 

pelanggan di Konter Stasiun Perdana Klaten.  

d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, kepercayaan 

dan  kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan di Konter Stasiun Perdana 

Klaten. 

H. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 

dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan di Konter Stasiun 

Perdana Klaten, sebagai berikut :  

1. Manfaat teoritis  

Dengan penulisan Skripisi ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam 

perkembangan teori dan ilmu  pengetahuan yang terkait dengan Pengaruh 

Kualitas Pelayanan  dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pelanggan dengan 

Kepuasan Konsumen Di Konter Stasiun Perdana Klaten. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Dengan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau pertimbangan 

untuk mengadakan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

jasa, kepercayaan kepuasan konsumen sebagai pertimbangan bagi 

manajemen untuk membuat kebijakan. 

b. Bagi Peneliti 
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1. Sebagai media pembelajaran diri penulis untuk meningkatkan 

kreativitas dalam menerapkan teori-teori perkuliahan yang telah 

diterima selama ini. 

2. Sebagai bekal dalam mempersiapkan diri sebelum terjun di dunia 

kerja sehingga dapat melihat kelebihan dan kekurangan diri guna 

meningkatkan kinerja penulis. 

3. Menambah wawasan penulis dalam berinovasi untuk mendukung 

tugas akhir ini. 

c. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan 

dapat memberikan referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa. 

I. Kerangka Pemikiran 

Dalam persaingan yang semakin tajam diantara perusahaan saat ini, 

maka loyalitas pelanggan menjadi prioritas utama dimana tingkat kepentingan 

dan harapan pelanggan serta pelaksanaan atau kinerja yang dilakukan 

perusahaan haruslah sesuai. Perusahaan harus memperhatikan hal-hal yang 

dianggap penting oleh para pelanggan, agar mereka merasa puas. Loyalitas 

pelanggan dalam menggunakan jasa yang ditawarkan dapat dijadikan sebagai 

bahan  masukan kepada pihak perusahaan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas  pelayanan yang dberikan dan kepercayaan yang 

ditawarkan. Kepuasan pelanggan dapat dipenuhi melalui kualitas pelayanan 

dan kepercayaan sehingga pelanggan akan melanjutkan transaksi dengan 

perusahaan tersebut.  Kepuasan  pelanggan akan terpenuhi apabila mereka 
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Kualitas Pelayanan 

(X1) 
H3 

H1 

Kepuasan 

Konsumen 

(Y1) 

H5 

H2 

Loyalitas 

Pelanggan 

(Y2) 

Kepercayaan 

(X2) H4 

memperoleh apa yang mereka inginkan maka akan semakin tinggi tingkat 

loyalitas pelanggan. Berdasar uraian variabel-variabel di atas kerangka 

pemikiran-pemikiran ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Kepuasan pelanggan dapat dipenuhi melalui kualitas pelayanan 

sehingga pelanggan akan melanjutkan transaksi dengan perusahaan tersebut.  

Kepuasan  pelanggan akan terpenuhi apabila mereka memperoleh apa yang 

mereka inginkan maka akan semakin tinggi tingkat loyalitas pelanggan. 

Berdasar uraian variabel-variabel di atas kerangka pemikiran-pemikiran ini 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

J. Hipotesis 

 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan- 

pernyataan yang dikemukakan dalam penelitian. Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah :  



14 

 

1. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen di Konter Stasiun Perdana Klaten. 

2. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap 

Loyalitas Pelanggan di Konter Stasiun Perdana Klaten. 

3. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara kepercayaan terhadap Loyalitas 

Pelanggan di Konter Stasiun Perdana Klaten. 

4. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara kepercayaan terhadap  kepuasan 

konsumen di Konter Stasiun Perdana Klaten. 

5. Diduga ada pengaruh yang signifikan antara kepuasan konsumen terhadap  

loyalitas pelanggan di Konter Stasiun Perdana Klaten. 

 

K.   Sistematika Penulisan  

 
Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab di mana masing-masing 

bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab. Kelima bab tersebut berisi : 

Bab I. Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah alasan pemilihan judul, penegasan judul, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

Bab  II. Tinjauan Pustaka meliputi pengertian  manajemen pemasaran, 

pengertian kualitas pelayanan, pengertian kepercayaan, pengertian 

loyalitas pelanggan, dan pengertian kepuasan konsumen. 

 

Bab III. Metode Penelitian. Pada bab ini berisi tentang metode dalam 

penelitian,   teknik   pengumpulan   data,  sumber   data,  variabel   

penelitian, populasi dan sampel, serta teknik analisis data. 
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Bab IV. Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dianalisa pengaruh 

kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan 

dengan kepuasan konsumen dan uji hipotesisnya. 

Bab V. Simpulan dan Saran menguraikan tentang kesimpulan hasil 

penelitian dan memberikan beberapa saran untuk dijadikan masukan 

bagi perusahaan yang bersangkutan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

Penelitian ini dilakukan  untuk menguji pengaruh variabel  kualitas 

pelayanan dan  kepercayaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kepuasan 

Konsumen Di Konter Stasiun Perdana Klaten. 

Dari hasil dan analisis  data  serta  pembahasan  pada  bab  

sebelumnya  dapat  disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda  

Y1 =  10.893 + 0,114 X1 + 0,245 X2.   

Dari persamaan  regresi  linier berganda di atas dapat diartikan 

sebagai berikut: 

a. Konstanta 10.893 menunjukkan bila kualitas pelayanan dan 

kepercayaan, masih ada loyalitas pelanggan  sebesar 10.893 satuan.   

b. Nilai  0,114  pada  variabel    kualitas pelayanan  (X1)  menunjukkan  

bila kualitas pelayanan dinaikkan satu satuan maka loyalitas 

pelanggan  akan naik 0,114  satuan. 

c. Nilai 0,245 pada variabel kepercayaan (X2) menunjukkan bila 

kepercayaan dinaikkan satu satuan maka loyalitas pelanggan, akan 

naik 0,245 satuan. 
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Kedua Variabel   bernilai   positif  yaitu  kualitas pelayanan dan 

kepercayaan yang   berarti   bahwa  kedua  variabel berpengaruh 

terhadap loyalitas pelanggan di Konter Stasiun Perdana Klaten. 

2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan 

persamaan regresi linier berganda  

Y2 =  2,374 + 0,123X1 + 0,144 X2  + 0,038Y1.   

Dari persamaan  regresi  linier berganda di atas dapat diartikan 

sebagai berikut: 

a. Konstanta 2,374 menunjukkan bila kualitas pelayanan , kepercayaan, 

dan kepuasan konsumen masih ada loyalitas pelanggan  sebesar 2,374 

satuan.   

b. Nilai  0,123  pada  variabel    kualitas pelayanan  (X1)  menunjukkan  

bila kualitas pelayanan dinaikkan satu satuan maka loyalitas 

pelanggan  akan naik 0,123  satuan. 

c. Nilai 0,144 pada variabel kepercayaan (X2) menunjukkan bila 

kepercayaan dinaikkan satu satuan maka loyalitas pelanggan, akan 

naik 0,144 satuan. 

d. Nilai 0,144 pada variabel kepuasan konsumen (Y1) menunjukkan bila 

kepuasan konsumen dinaikkan satu satuan maka loyalitas pelanggan, 

akan naik 0,144 satuan. 

Ketiga Variabel   bernilai   positif  yaitu  kualitas pelayanan, 

kepercayaan  dan   kepuasan  konsumen  yang   berarti   bahwa  ketiga   
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variabel berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di Konter Stasiun 

Perdana Klaten. 

3. Dari  hasil uji  t  dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 1,387,   

X2= 3,134, dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan menggunakan batas 

signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah taraf 5%.  

Untuk X1, t hitung sebesar 1,387 < t tabel sebesar 1,980 sehingga 

hipotesis tidak dapat diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh 

kualitas pelayanan  terhadap  loyalitas pelanggan.  Untuk  X2,  t  hitung  

sebesar 3,134 >  t  tabel  sebesar  1,980  sehingga  hipotesis  dapat  

diterima  yang berarti terdapat pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas 

pelanggan .  

 4. Dari  hasil uji  t  dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 1,020,   

X2= 1,111, dan Y1 = 0,347 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di 

bawah taraf 5%.  Untuk X1, t hitung sebesar 1,0207< t tabel sebesar 1,980 

sehingga hipotesis tidak dapat diterima yang berarti tidak terdapat 

pengaruh kualitas pelayanan  terhadap  loyalitas pelanggan.  Untuk  X2,  t  

hitung  sebesar 1,111 <  t  tabel  sebesar  1,980  sehingga  hipotesis tidak 

dapat  diterima  yang berarti tidak terdapat pengaruh kepercayaan 

terhadap loyalitas pelanggan. Untuk Y1 t hitung sebesar 0,347 < t tabel 

sebesar 1,980 sehingga  hipotesis  tidak dapat  diterima  yang berarti tidak 

terdapat pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan. 
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5. Dari perhitungan uji F didapatkan  F hitung  sebesar  0,935 dengan taraf 

signifikans   0,000.    Hal  ini   menunjukkan   bahwa signifikan Fhitung     

lebih kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel kualitas 

pelayanan  dan   kepercayaan  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  

loyalitas pelanggan Di Konter Stasiun Perdana Klaten. 

6. Dari perhitungan uji F didapatkan  F hitung  sebesar  1,984 dengan taraf 

signifikans   0,000.    Hal  ini   menunjukkan   bahwa signifikan Fhitung     

lebih kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel kualitas 

pelayanan, kepercayaan dan kepuasan konsumen  berpengaruh  secara  

signifikan  terhadap  loyalitas pelanggan  

7. Dari   hasil   perhitungan   koefisien   determinasi   menunjukkan   bahwa 

koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar -0,003. Hal ini 

berarti 0,3%  loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas 

pelayanan dan kepercayaan. Sedangkan sisanya yaitu 99,97% loyalitas 

pelanggan Di Konter Stasiun Perdana Klaten dipengaruhi oleh variabel-

variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

8. Dari   hasil   perhitungan   koefisien   determinasi   menunjukkan   bahwa 

koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 0,038. Hal ini 

berarti 3,80%  loyalitas pelanggan dapat dijelaskan oleh variabel kualitas 

pelayanan, kepercayaan dan kepuasan konsumen. Sedangkan sisanya yaitu 

96,20% loyalitas pelanggan Di Konter Stasiun Perdana Klaten dipengaruhi 

oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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B.  Saran 

1.  Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan, tetapi tidask dominan. Berdasarkan hasil distribusi 

jawaban responden menyatakan setuju konsumen menunggu tidak 

terlalu lama untuk dilayani oleh pegawai di Konter Stasiun Perdana 

Klaten. Untuk itu, Konter Stasiun Perdana Klaten.harus bisa 

mempertahankan kualitas pelayanan dan juga terus memberikan 

kualitas pelayanan  yang lebih baik lagi  untuk kepuasan konsumen 

dan juga  menjaga  tempat agar tetap bersih dan nyaman.  

2.   Kepercayaan berpengaruh positif dan  signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan di Konter Stasiun Perdana Klaten disarankan untuk tetap 

dapat menjaga kepercayaannya demi memuaskan konsumen untuk 

mencapai  target  pasar  yang  lebih  banyak dan demi mempertahnkan 

loyalitas pelanggan 

3. Sebaiknya peneliti yang akan datang disarankan untuk menambahkan 

variabel independen lainnya selain variabel kualitas pelayanan, 

kepercayaan dan kepuasan konsumen yang tentunya dapat 

mempengaruhi variabel dependen loyalitas pelanggan agar lebih 

melengkapi penelitian ini karena masih ada variabel-variabel 

independen lainnya yang mungkin bisa mempengaruhi loyalitas 

pelanggan. 
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