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ABSTRACT

This paper tries to determine the marketing mix factors that hove a significant impact
on customer satisfaction and loyalty. This study aimed to measure the effect of the four
marketing mix consists of product, priee, location / distribution, and promotion of customer
satisfaction. As well as measuring the ffict of customer satisfaction on customer loyalty in
Jecho Rent a Car (JRC). The population in this study is the tenants rent a car in jecho car. This
research is descriptive analytical approach using quantitative and qualitative methods of
distributing questionnaires to obtain primary data with non-probability sampling technique for
the 100 reqtondents, customers Jecho Rent a Car (JRC). The results of this study indicote that
the praduct and the price has a positive and significant impact on custamer salisfaction, but the
locotion / distribution and not negatively affect significantly to customer satisfaction, while
promoting a positive ond significant impact on customer satisfaction. The most powerful aspect
o/ intluence on customer satisfaction is the price. While customer satisfauion has positive and
significont impact on customer loyalty.

Keyword: MarketingMix (product, price, place, promotion), customer satisfaction,loyatty.
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PENDAHULUANI

Jecho Rent Car (JRC) adalah tempat
sewa mobil di Surabaya, yang
mempertemukan antara kualitas kendaraan
sewa dan ragam pelayanan yang prima
dengan harga yang kompetitif. Iecho Rent
Car (JRC) menghadirkan beragam jenis
kendaraan yang siap mengantar perjalanan
tugas pelanggan maupun liburan keluarga.
Melengkapi semua kebutuhan pelanggan
perorangan maupun perusahaan, disediakan
beragam paket rental mobil : Sewa mobil
harian, mingguan, bulanan dan jangka
panjang. Jecho Rent Cm (IRC)
menyediakan paket lebaran dengan armada
berkapasitas besar (ELF, Pregio, Travelo)
dengan kapasitas sampai dengan 13 orang
atau mobil kapasitas sedang (Xenia, Avfiza,
APV, Inova) yang bermuatan 8 tempat
duduk.

Jecho Rent Car selalu mengutamakan
service yang terbaik sesuai dengan motto
Jecho Rent Car (JRC): "we serye the best,
dan waktu yang tepat I on time, profesional,

driver yang ramah dan betpengalaman
membuat perjalanan pelanggan aman dan
nyaman. Seluruh armada Jecho Rent Car
(JRC) dalam kond,isi terbaik dengan
perawatan dan pemeliharaan berkala yang
dilakukan untuk menjamin keamanan dan
kenyamanan pelanggan dalam berkendara.
lecho Rent Car (JRC) melayani pelanggan
dengan profesional dan bersahabat serta
harga sewa mobil yang sangat bersaing.
Pelanggan akan mendapatkan nilai lebih dari
sewa yang dibayarkan, dengan berbagai
ragam layanan.

Jecho ltezt Car (JRC), adalah perusahaan
jasa sewa mobil Surabaya. Rental mobil
Surabaya dengan armada baru yang bersih
dan harum. Kondisi kendaraan selalu prim4
karena melakukan perawatan berkala dan
memiliki teknisi yg profesional. Melayani
pelanggan retail dan corporate. Jecho -Renr
Car (IRC) melayani pelanggan dengan
profesional dan bersahabat serta harga yang
sangat bersaing. Pelanggan akan
mendapatkan nilai lebih dari sewa yang
pelanggan keluarkan, dengan berbagai
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ragam layanan yang Jecho Rent Car (IRC)
berikan, fasilitas yang didapatkan dari Jecho
Rent Car (JRC):
l. Kondisi kendaraan prima,

Jecho Renr Car (JRC) menggunakan
kendaraan tahun 2007, 2008 ,2A09 ,
2010 , 2011 dan 2012 demi rnemberikan
keamanan dan kenyamanan bagi
pelanggan, seluruh kendaraan harus
melewati standard kendaraan prima yang
ketat atau kendaraan tidak akan
digunakan. lecho Rent Car (JRC) akan
melakukan perawatan berkala dimanapun
pelanggan berada tanpa dikenakan biaya
perawatan, perbaikan dan suku cadang.

2. Asuransi kendaraan,
Kendaraan Jecho Rent Car (JRC) drjamin
dengan asuransi komprehensif dengan
biaya resiko sendiri maksimal Rp,
200^000 per kejadian dan tanggungan
bagi pihak ketiga maksimal Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Pelanggan tidak akan direpotkan dengan

sopir panggilanlfieelance jadi
mengurangi resiko dalam perjalanan.

5. Tidak diwajibkan menyediakan
Penginapan buat Sopir / Driver, penyewa
dapat menglremat biaya karena tidak
perlu menyediakan penginapan buat sopir
/ driver.

Pelanggan yang loyal akan mengurangi
usaha mencari pelanggan baru, memberikan
umpan balik positif kepada organisasi.
Selain itu ada keyakinan yang kuat bahwa
loyalitas memiliki hubungan dengan
profitabilitas (Hallowell,l996; Rowley &
Dawes,1999 dalam Setyadi 2004).
Penurunan tersebut berasal dari penurunan
marketing cosrs, serta peningkatan
penjualan. Oleh karena itu alternatif yang
Iebih baik adalah melakukan berbagai upaya
untuk mempertahankan pasar yang sudah
adq salah satunya adalah melalui usaha
meningkatkan kesetiaan pelanggan.

Konsep Pemasaran
Pemasaran adalah satu proses sosial dimana
individu dan kelompok mendapatkan apa
yang mereka butuhkan dan inginkan dengan
menciptakan dan mempertukarkan produk
dan nilai dengan individu dan kelompok
lainnya. (Kotler,2005; l5). Sedangkan Khan
dan Louie (1990) meneliti tentang efek dari
promosi harga dalam penjualan. Peneliti
menemukan konsep bahwa promosi
mempengaruhi pangsa pasar setelah promosi
dilakukan yaitu ftngsi harga dalam
membantu para pembeli untuk memutuskan
cara memperoleh manfaat atau utilitas
tertinggi yang diharapkan. Dengan
demikian, adanya promosi harga dapat
membantu para pembeli untuk memutuskan
cara mengalokasikan daya belinya pada
berbagai jenis barang dan jasa.

Bauran Pemasaran (Marketing Mk)
Kotler (1997, 68) mengemukakan bahwa:
"Marketing mix is the set of marketing tools
that firm uses to persue its marketing
objectives in the target markef'. Pengertian
tersebut diatas berarti bahwa bauran
pemasaran adalah suatu bagian dari alat
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masalah kecelakaan karena
penanganannya dan pengurusan klaim
asuransi akan sepenuhnya ditangani oleh
Jecho Rent Car (JRC).

3. Kendaraan pengganti,
Untuk menjamin kelancaran aktivitas
pelanggan, Jecho Rent Cm (JRC) akan
segera mengirimkan kendaraan pengganti
apabila kendaraan memerlukan
perawatan atau mengalami kecelakaan.
Kepentingan pelanggan yang utama bagi
Jecho Rent Car (JRC). Dalam keadaan
darurat, Jecho Rent Car (JRC) siap
membantu 24 jam untuk memberikan
rasa aman dan nyaman kepada
pelanggan. ( Khusus wilayah Surabaya,
Sidoarjo dan Gresik )

4. Sopir (driver) yang berpengalaman dan
Karyawan Tetap, Jecho RezI Can (JRC)
memberikan pelayanan dengan sopir
(drive) yang berpengalaman dan
bersahabat untuk menjamin pelanggan
sampai ke tempat tujuan. Driver dapat
dipertanggung-jawabkan karena bukan
sopir panggilanlfree lsnd. Driver selalu
dalam keadaan fresh / fit karena bukan
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pemasaran dimana digunakan pada suatu
badan usaha untuk mengejar tingkat
penjualan yang diinginkan dalam pasar
sasaran dan dapat memuaskan lceinginan
pelanggan. Salah satu startegi pemasaran
yang sangat berperan dalam mewujudkan
tu3uan dari badan usdha adilah bauran
pemasaran (markuing mix). Bauran
pemasaran sendiri merupakan kombinasi
dari empat variabel atau kegiatan yang
merupakan inti dari sistem pemasaran badan
usaha dan yang dapat digunakan badan
usaha untuk menjangkau pelanggan yang
merupakan sasaran pasarnya.

Produk
Kotler dan Armstrong (2003:218)
mendefinisikan produk sebagai *Anything

that can be offered to a marketfor attention,
acquisition, use, or conswnption and that
might satisfy a want or need-" Artinya
produk adalah segala sesuatu yang bisa
ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan
perhatian, pembelian, penggunaan, atau
pemakaian dan dapat memuaskan suatu
keinginan atau kebutuhan. Produk yang
berwujud umumnya disebut dengan barang
sedangkan produk yang tidak berwujud
sering disebut dengan jasa.

IIarga
Harga mer$adi sangat penting, karena akan
berpengaruh luas pada perusahaan. Pengaruh
yang dapat ditirnbulkannya, soputi dicatat
Lupiyoadi (2001:270) adalah: t. Harga
merupakan penentu bagi permintaan pasar.
2- Harga dapat mempengaruhi posisi
persaingan perusahaan dan mempengaruhi
market sharenya.3. Harga akan memberikan
hasil maksimal dengan meneiptakan
sejumlah pendapatan dan keuntungan bersih.
4. Harga barang juga dapat mempengaruhi
program pemasaran perusahaan. Basu
Swasth4 (1999) mengemukakan bahwa di
dalam pemasaran, dimana harga sebagai
komponen tarilaran {offer}, dalarn
menentukan harga perusahaan haruslah
mengutamakan nilai keadilan. Jika kualitas
produknya buguc harganya tentu bisa tinggi.
Sebaliknya, jika seseorang telah mengetahui

keburukan yang ada di balik produk yang
ditawarkan, harganya pun harus sesuai
disesuaikan dengan kondisi produk tersebut.

LokasilDistribusi
Menurut Hurriyati (2005: 57): dalam
pem-ilihan tempat atau lol<asi memerlulan
pertimbangan yang cermat terhadap
beberapa faktor berikut:
1. Akses, misalnya lokasi yang mudah

dijangkau sarana tansportasi umum.
2. Visibilitas, misalnya lokasi yang dapat

dilihat dengan jelas dari tepi jalan.
3. Lalu lintas (traffic), dimana ada dua hal

yang perlu dipertimbangkan, yaitu
banyaknya orang yang berlalu lalang
dapat memberi peluang besar terjadinya
impulse buying, kepadatan dan
kemacetan lalu lintas dapat pula
menjadi hambatan.

4. Tempat parkiryang luas dan aman.
5. Ekspansi, tersedia tempat yang cukup

untuk perluasan usaha dikemudian hari-
6. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang

mendukung jasa yang ditawarkan.
7. Persaingan, yaitu lokasi pesaing.
8. Peraturanpemerintah-
Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan lokasi dalam
penelitian ini adalah tempat yang digunakan
dalam memasok sebuah produk kepada
pelanggan. Sebagaimana telah dijelaskan
oleh Kartajaya dan Sula (2006), dimana
distribusi/lokasi merupakan komponen akses
(access) sangat berpengaruh terhadap
bagaimana usaha dari perusahaan dalam
menjual produk dan harganya. Maka dalam
menentukan lokasi atau saluran distribusi,
perusahaan harus mengutamakan tempat-
ternpat yang sesuai dengan target pasar
sehingga dapat berjalan secara efektif dan
efisien.

Promosi
Ada lima variabel-variabel menurut Craven
David QAA6:294) yang terdapat dalarn
bauran promosi, yaitu iklan (advertising),
penjualan personal Qtersonal selling),
hubungan Qrublic relotion),
promosi penjualan (sales promotion), dan
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pemasaran langsung (direet marketing). Hal
ini juga diperkuat oleh Cateora Q007;176)
ada empat macam sarana promosi yang
dapat digunakan oleh setiap perusahaan
dalam mempromosikan produk maupun
jasanya, yaitu; 1. Periklanan (Advertising).
2. Promosi penjualan (Soles Promotion).3.
Hubungan masyarakat atau publisitas
(Public Relation / Publicity). 4. Penjualan
secara pribadi (Personal SeUing). Bauran
promosi berhubungan erat dengan
komunikasi, di mana dalam promosi
komunikasi berperan sebagai pemberi
informasi dan membuat pelanggan potensial
menyadari atas keberadaan suatu produk,
membujuk pelanggan potensial agar
berhasrat unfirk masuk ke dalam hubungan
pertukaran, menjadi pengingat pada produk,
membedakan suatu produk dengan produk
dari perusahaan lain-
Kepuasan Pelanggan
Oliver (1997) juga mendefinisikan bahwa:
Kepuasan adalah tanggapan pelanggpn atas
terpenuhinya kebutuhannya. Hal ini berarti
penilaian bahwa suatu bentuk keistimewaan
dari suatu barang atau jasa ataupun
barang/jasa itu sendiri, memberikan tingkat
kenyamanan yang terkait dengan
pemenuhan suatB kebutuhan, termasuk
pemenuhan kebutuhan di bawah harapan
atau pemenuhan kebutuhan melebihi
harapan pelanggan.

Produk dan layanan yang berkualitas
berperan penting dalam membentuk
kepuasan pelanggan, selain itu juga erat
kaitannya dalam menciptakan keuntungan
bagi perusahaan. Semakin berkualitas
produk dan layanan yang diberikan oleh
perusahaan maka kepuasan yang dirasakan
oleh pelanggan akan semakin tinggi.
Menurut Fandy Tjiptono QA02:?a\ adanya
kepuasan pelanggan akan dapat menjalin
hubungan harmonis antara produsen dan
pelanggan. Menciptakan dasar yang baik
bagi pembelian ulang serta terciptanya
loyalitas pelanggan dan membentuk
rekomendasi dari mulut ke mulut yang akan
dapat menguntungkan sebuah perusahaan.
Menurut Kotler dan Amstrong (2003:13)
kepuasan adalah sejauh-mana suatu

tingkatan produk dipersepsikan sesuai
dengan harapan pembeli. Kepuasan
pelanggan menurut Zeithaml sebagai
"costomer's evaluation of a product or
sewice in terms of whether that product or
service has met their needs and
expectation". Dengan demikian kepuasan
pelanggan merupakan perilaku yang
terbentuk terhadap barang atau jasa sebagai
pembelian produk tersebut. Kepuasan
pelanggan sangat penting karena akan
berdampak pada kelancaran bisnis atau
perusahaan. Pelanggan yang merasa puits
pada produk/jasa yang digunakannya akan
kembali menggunakan jasa/produk yang
ditawarkan.

Hal ini akan membangun kesetiaan
pelanggan.
Kepuasan pelanggan sendiri diartikan
sebagai suatu keadaan dimana harapan
pelanggan terhadap suatu produk sesuai
dengan kenyataan yang diterima tentang
kemampuan produk tersebut oleh pelanggan.
Jika produk tersebut jauh dibawah harapan
pelanggan maka ia akan kecewa. Sebaliknya
jika produk tersebut memenuhi harapan
pelanggan, maka ia akan senang. Harapan
pelanggan dapat diketahui dari pengalaman
mereka sendiri saat menggunakan produk
tersebut, omongan orang lain dan informasi
iklan.

Dari beberapa uraian definisi kepuasan,
maka secara umum kepuasan dapat diartikan
sebagai antara layanan atau hasil yang
diterima itu paling tidak harus sama dengan
harapan pelanggan atau bahkan melebihinya.
Dalam era kompetisi bisnis yang ketat
seperti sekarang kepuasan pelanggan
merupakan hal yang utama, pelanggan
diibaratkan seorang raja yang harus dilayani
namun hal ini bukan berarti menyerahkan
segala-galanya kepada pelanggan. Usaha
memuaskan pelanggan harus dilakukan
secara menguntungkan atau bersifat win-win
situation yaitu keadaan dimana kedua belah
pihak merasa menang dan tidak ada yang
dirugikan.

50



Penearuh Marketing Mix terhadap Kepuasan dan Loyalitas rNoerchoidah.) 5l

Pada dasarnya pelanggan mengharapkan
dapat memperoleh produk yang memiliki
manfaat pada tingkat harga yang dapat
diterima. Untuk mewujudkan keinginan
pelanggan tersebut maka setiap perusahaan
berusaha secara optimal untuk menggunakan
seluruh asset dan kemampuan yang dimiliki
untuk memberikan value tethadap harapan
pelanggan. Implementasi upaya ini tentunya
menimbulkan konsekuensi biaya yan1
berbeda di setiap perusahaan Grmasuk para
pesaingnya. Untuk dapat menawarkan
produk yang menarik dengan tingkat harga
yang bersaing setiap perusahaan harus
berusaha menekan atau mereduksi seluruh
biaya tanpa mengurangi kualitas maupun
standard yang sudah ditetapkan.

Kepuasan pelanggan, perasaan senaflg atau
kecewa seseorang yang muncul setelah
membandingkan antara persepsilkesannya
terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk
dan harapannya. Atau persepsi individu pada
kine{a produVjasa dalam hubungannya
dengan pengharapannya. Banyak perusahaan
yang memfokuskan pada kepuasan tinggi
karena para pelanggan yang kepuasannya
hanya pas mudah untuk berubah pikiran bila
mendapat tawaran yang lebih baik. Retensi
pelanggan, tujuan menyeluruh dari nilai
pelanggan tersedia sec:ra berkelanjutan dan
Iebih efektif dari pada pesaing akan
memberikan kepuasan pelanggan yang
tinggj. Strategi mengingatkan pelanggan
membuatnya sangat menarik bagi pelanggan
,lqk bertahan dengan perusahaan Aaripada
pindah pada perusahaan lain.

Loyalitas Pelanggan
Strategi pemasaran untuk menciptakan
permintaan melalui loyalitas pelanggan
dipengaruhi oleh barang atau ;isa yang
dibutuhkan pelanggan, harga barang atau
jasa, upaya mendistribusikan barang atau
jasa dari produsen kepada pelanggan dan
kegiatan memperkenalkan kepada pelanggan
(promosi). Jelasnya bahwa kegiatan
memasarkan suatu produk dipengaruhi oleh
interaksi dari keempat hal tersebut diatas,
dalam buku teks bahasa Inggris hal tersebut

dinyatakan dengan istilah marketing mix,
marheting mix merupakan campuran (mrx)
yakni interaksi dari empat hal tersebut, yaitu
produk Qroduct), harya Qfice), promosi
(promotion) dan distribusi Qiace). Masing-
masing variabel tersebut berinteraksi satu
sama lain guna menciptakan suatu
permintaan terhadap barang atau jasa yang
ditawarkan memberikan manfaat, diterima
baik oleh pelanggan yang pada ujungnya
pelanggun akan menjadi loyal (Sutisnq
2003:41).

Loyalitas adalah suatu komitmen
mendalam untuk membeli kembali

yang
atau

berlangganan suatu produk atau jasa secara
konsisten dimasa yang akan datang.
Sehingga dapat menyebabkan pengulangan
pembelian merek yang sama walaupun ada
pengaruh situasi dan berbagai usaha
pemasaran yang berpotensi untuk
menyebabkan tindakan perpindahan merek,
perusahaan untuk mendapatkan loyalitas
atau kesetiaan pelanggan perlu strategi
pemasilran yang tepat dan komplek.
Pelanggan akan merfadi loyal pada merek
yang berkualitas dan menawarkannya
dengan harga yang wajar selain itu para
peqiual juga beranggapan bahwa pelanggan
akan menjadi loyal pada suatu produk jika
produk tersebut mudah didapatkan saat
dibutuhkan, dan loyalitas bisa terbentuk
melalui promosi yang ditawarkan
perusahaan dengan mengkomunikasikan
kebaikan-kebaikan produknya (Sutisna,
20A3:40)

{9nr"p loyalitas pelanggan lebih banyak
dikaitkan dengan perilaku (behavior)
daripada dengan sikap. Loyalitas
menunjukkan kondisi dari durasi waktu
tertentu dan mensyaratkan bahwa tindakan
pembelian terjadi tidak kurang dari dua kali
(Griffin, 2005). Loyalitas pelanggan secara
umum diartikan sebagai kesetiaan seseofirng
atas suatu produk, baik barang maupun jasa
tertenfu. Loyalitas pelanggan merupakan
manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan
pelanggan dalam menggunakan fasilitas
maupun jasa pelayanan yang diberikan oleh
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pihak perusahaan, serta untuk tetap menjadi
pelanggan perusahaan tersebut.

Loyalitas Pelanggan menurut liptono
(2002 : 24) terciptanya kepuasan dapat

memberikan beberapa manfaat diantaranya

hubungan antara perusahaan dan pelanggan

menjadi harmonis, menjadi dasar bagi

pembelian ulang dan menciptakan loyalitas
pelanggan serta rekomendasi dari mulut ke

mulut yang menguntungkan perusahaan.

Menurut Kotler (2003 : 140) Hubungan

antara kepuasan dan loyalitas adalah saat

dimana pelanggan mencapai tingkat
kepuasan tertinggi yang menimbulkan ikatan

emosi yang kuat dan komitrnen jangka

panjang dengan merek perusahaan.

Kesetiaan pelanggan tidak terbentuk dalam

waktu singkat tetapi melalui proses belajar
dan berdasarkan hasil pengalaman dari
pelanggan itu sendiri dari pembelian

konsisten sepanjang waktu. Bila yang

didapat sudah sesuai dengan harapan, maka
proses pembelian ini terus berulang. Hal ini
dapat dikatakan bahwa telah timbul
kesetiaan pelanggan. Bila dari
pengalamannya, pelanggan tidak
mendapatkan merek yang memuaskan maka
ia tidak akan berhenti untuk mencoba merek
lain sampai ia mendapatkan produk atau jasa

yang memenuhi kriteria yang mereka
tetapkan. Loyalitas merupakan besarnya
konsumsi dan frekuensi pembelian

dilakukan oleh seorang pelanggan terhadap
suatu perusahaan. Dan mereka berhasil
menemukan bahwa kualitas keterhubungan
yang terdiri dari kepuasan, kepercayaan dan

komitmen mempunyai hubungan yang
positif dengan loyalitas.
Loyalitas memberi pengertian yang sama

atas loyalitas merek dan loyalitas pelanggan.

Memang benar bahwa loyalitas merek
mencerminkan loyalitas pelanggan terhadap
merek tertentu, tetapi apabila pelanggan

dimengerti sama dengan pelanggan, maka
loyalitas pelanggan lebih luas cakupannya

daripada loyalitas merek karena loyalitas
pelanggan mencakup loyalitas terhadap
merek. Loyalitas adalah tentang presentase

dari orang yang pernah membeli dalam

kerengka waktu tertentu dan melakukan

pembelian ulang sejak pembelian yang

pertama.
Kesetiaan pelanggan adalah aset yang

bernilai strategik, maka peneliti perilaku
pelanggan tertarik unhtk mengembang!<an

dan memformulasikan konsep beserta

pengukurannya. Masalah pokok yang timbul
bagi para peneliti adalah bagaimana

mendefinisikan istilah kesetiaan, apakah

istilah tersebut dikaitkan dengan perilaku
petanggan ataukah sikap pelanggan. Pada

awal perkembangannya kesetiaan pelanggan

lebih dikaitkan dengan perilaku. Ini dapat

dilihat dari teori belajar tradisional
(Ctassical dan Instrumental Conditioning)
yang cenderung melihat kesetiaan dari aspek

perilaku- pelanggan dianggap mempunyai

kesetiaan terhadap suatu merk tertentu jika
ia telah membeli merk yang sama tersebut

sebanyak tiga kali berturut-turut.
Kendalanya adalah kesulitan dalam

membedakan antara yang benar-benar setia

dengan yang palsu meskipun perilakunya

sama.
Hampir sama dengan konsep kesetiaan dari

teori belajar tradisional, Jacoby dan Keyner
dalam Gunara (2007) mendefinisikan
kesetiaan pelanggan sebagai berikut: "Brand
loyalty is : (l) the biased (i.e. non random),
(2) behavioral responses (i.e. purchase), (3)

expressed over time, (4) by some decision
making mit, (5) with respect to one or more

alternative brands out of set of such bronds
and is (6) a Jimction of psychological (e.i.

decision makingevaluative) processes".
Berdasarkan definisi tersebut, terdapat
empat unsur karakteristik pelanggan :

1, Kesetiaan pelanggan dipandang sebagai
kejadian non random. Maksudnya adalah

apabila pelanggan mengetahui manfaat
dari merek tertentu dan manfaat ini
sesuai dengan kebutuhanny4 maka dapat

dipastikan ia akan setia terhadap merek
tersebut.

2. Kesetiaan terhadap merek merupakan
respon perilaku yang ditunjukkan
sepa4jang waktu selama memungkinkan.
Respon perilaku ini menggambarkan

adanya komitmen atau keterlibatan

terhadap merek tertentu sepanjang waktu.
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Dalam hal ini apabila pelanggan
memandang merek tersebut memiliki arti
penting bagt diriny4 biasanya jenis
produk yang berhubungan dengan konsep
diri, maka kqsetiaan akan menjadi lebih
kuat.

3. Kesetiaan terhadap merek
dikarakteristikkan dengan adanya proses
pengambilan keputusan yang melibatkan
alternatif merk yang tersedia. Pelanggan
memiliki looked set, yaitu merek tertentu
yang turut diperhitungkan berkaitan
dengan keputusan pembelian. Dengan
demikian tidak menutup kemungkinan
pelanggan akan setia terhadap lebih dari
satu merek dalam satu jenis produk.

4. Kesetiaan terhadap merek melibatkan
fungsi dari proses-proses psikologis yang
menunjukkan bahwa ketika pelanggan
setia terhadap merek tertentu, pelanggan
secara aktif akan memilih merek, terlibat
dengan merek dan mengembangkan
sikap positif terhadap merek.

Kini konsep kesetiaan pelanggan yang
dalam perkembangan awalnya lebih
menitik beratkan pada aspek perilaku,
dikembangkan lebih luas lagi dengan
melibatkan dimensi sikap dan perilaku-
Konsep ini dikembangkan oleh Basu
Swastha (1999) kesetiaan dipandang
sebagai hubungan erat antara sikap relatif
dengan perilaku pembelian ulang.
Pandangan yang mendasarkan hubungan
antara sikap perilaku ini amat bermanfaat
bagi pemasar. Pertamq dari segi validitas
akan lebih baik, terutama dapat
digunakan untuk memprediksi apakah
kesetiaan yang terlihat dari perilaku
pembelian ulang terjadi karena memang
sikapnya yang positif (senang) terhadap
produk tersebut ataukah hanya karena
situasi tertentu yang memaksanya

Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas
Pelanggan
Kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan
mempunyai konsekuensi perilaku berupa
komplain dan loyalitas pelanggan, sehingga
apabila organisasi atau perusahaan dapat
memperhatikan segala hal yang dapat
membentuk kepuasan pelanggan, maka
kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan
secara keseluruhan akan terbentuk. Di mana
kepuasan keseluruhan didetinisikan sebagai
pernyataan afektif tentang reaksi emosional
terhadap pengalaman atas produk atau jas4
yang dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan
terhadap produk tersebut dan dengan
informasi yang digunakan untuk memilih
produk- Kepuasan pelanggan atau pelanggan
merupakan suatu darah kehidupan setiap
perusahaan, sehingga kepuasan pelanggan
merupakan salah satu elemen penting dalam
peningkatan kinerja pemasaran dalam suatu
perusahaan atau organisasi.
Kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan
dapat meningkatkan intensitas membeli dari
pelanggan tersebut (Aaker, 2A0q. Dengan
terciptanya tingkat kepuasan pelanggan yang
optimal maka mendorong terciptanya
loyalitas di benak pelanggan yang merasa
puas tadi- Loyalitas pelanggan
dippelangganng sebagai kekuatan hubungan
antara sikap relatif seseorang dan bisnis
berulang. Hubungan ini dipandang karena
dijembatani oleh norma-nofina sosial dan
faktor-faktor situasional.
Hubungan kepuasan dengan loyalitas tidak
bersifat linier, seperti yang dibayangkan
oleh pemasar. Seperti yang dinyatakan oleh
Cateora Q0AT bahwa hubungan antara
kepuasan dengan loyalitas tidak jelas,
buktinya penelitian yang dilakukan oleh
Craven David Q}Aq menemukan bahwa
sejumlah pelanggan yang mengeskpresikan
kepuasan, masih juga berpindah merek.
Sejumlah pelanggan yang tidak puas, justru
tidak berpindah merek. Pendapat yang sama
dikemukakan oleh Graffin (1995), bahwa
kepuasan mempunyai asosiasi positif dengan
loyalitas, tetapi dengan catatan peningkatan
kepuasan tidak selalu menghasilkan
peningkatan loyalitas dalam derajat yang
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(spuriow loyolty). Kedua,
memungkinkan pemasar melakukan
identifikasi terhadap faktor yang dapat
menguatkan atau melemahkan konsisten
kesetiaan.



Pengaruh Marketing Mix terhadap Kepuasan dan Loyalitas fNoerchoidah)

sama. Oleh karena itu, hubungan antara
kepuasan dengan loyalitas tidak bersifat
Iinier, sehingga pelanggan yang puas pun
masih dapat berpindah merek. Oliva et al
(1992) menyatakan bahwa hubungan antara
kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan
adalah non linier, dan juga menyatakan
bahwa hubungan antara kepuasan pelanggan
dan customer retention asimetric dan non
linier-
Aaker David (20M) mengingatkan pemasar
bahwa hubungan kepuasan dengan loyalitas
tidak bersifat linier, akibatnya penggunaan
promosi sebagai salah satu bentuk reward
terhadap pelanggan yang loyal berbahaya.
Bahayanya adalah pemasar mungkin akan
terjebak pada linglaran promosi, begitl
insentif dihilangkan pemasar, pelanggan
juga tidak akan menemukan alasan untuk
melakukan pembelian ulang. Loyalitas
mendapat kritikan karena meskipun
pelanggan puas dengan pelayanan mereka
akan melanjutkan perpindahan karena
mereka percaya mereka akan mendapatkan
nilai yang lebih bagus, nyaman dan kualitas.
Kepuasan penting tapi merupakan indikator
loyalitas yang tidak cukup akurat. Dengan
kata lain memiliki kepuasan tanpa loyalitas,
tapi sulit untuk memiliki loyalitas tanpa
kepuasan.
Pada penelitian yang lain disebutkan bahwa
kepuasan pelanggan berpengaruh positif
terhadap loyalitas pelanggan misalnya,
penelitian Kahn (1990) pada rc62
perusahaan yang terdiri dari perusahaan
telepon, asuransi, universitas dan supplier
ikan salmon. Bahwa kepuasan pelanggan
dan loyalitas pelanggan telah menjadi fokus
peneliti. Yang menyatakan bahwa konsep
penting yang harus dipertimbangkan ketika
membangun program loyalitas adalah
kepuasan pelanggan. Kepuasan diukur dari
sebaik apa harapan pelanggan dipenuhi.
Sedangkan loyalitas pelanggan adalah
ukuran semau pelanggan melakukan
pembelian lagi

Mf,TODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam penelitian
ini adalah (1) Observasi, (2) interviu, (3)
Kuesioner, dan (4) Dokumenter. Cara
penentuan Sampel dan Populasi pada
penelitian ini adalah dengan menggunakan
metode nonprobabilitas. Yaitu non
probability sampling dengan metode
convenience sampling. Populasi penelitian
terdiri dari pelanggan atau pelanggan yang
berkunjung ke Jecho Rent Car (JRC).
Penelitian terbatas pada pelanggan maupun
pelanggan yang datang berkunjung ke Karita
Muslim Square pada saat data dikumpulkan
yang berjumlah sebanyak 100 orang.
Pengolahan data merupakah salah satu
rangkain kegiatan penelitian setelah
pengumpulan data. Pengolahan data
penelitian yang sudah diperoleh
dimaksudkan sebagai suatu cara
mengorganisasikan data sedemikian rupa
sehingga dapat dianalisa, dibaca dan dapat di
tafsirkan. Tahapan pengolahan data dalam
penelitian ini adalah (l) Pemeriksaan Data,
@ Pemberian Tanda Kode, dan (3)
Tabulasi.
Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi analisis deskriptif,
analisis kuantitatif atau statistika, dan
analisis kualitatif. Analisis deskriptif
digunakan untuk mendeskripsikan
karakteristik responden, dan deskriptif
terhadap variabel penelitian. Analisis
statistika digunakan untuk melakukan
pengujian hipotesis mengenai pengaruh
bauran pemasaran terhadap kepuasan
pelanggan yaitu menggunakan analisis
regresi linier berganda. Sedangkan untuk
melakukan pengujian hipotesis mengenai
pengaruh kepuasan pelanggan terhadap
loyalitas pelanggan menggunakan analisis
regresi sederhana.

Pengujian Hipotesis
a. Uji F

Menurut Aaker (2004) pengujian ini
dilakukan untuk mengetahui apakah
semua variabel independen mempunyai
pengaruh yang sama terhadap variabel
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dependen. Pengujian yang dilakukan
adalah dengan menggunakan uji
distribusi F, yaitu dengan
membandingkan antara nilai kritis F
(F*"r) dengan nilai F51*, (Rasio F) yang
terdapat pada tabel anolysis of variance
(ANOVA) dari hasil perhitungan.

b. uji t
Menurut Kuncoro (2003) uji statistik t
pada dasarnya menunjukkan seberapa
jauh pengaruh satu variabel penjelas
secara individual dalam menerangkan
variabel terikat.

c. Koefisien Determinasi (R2)
Menurut Aaker (2004) koefisien
determinasi adalah salah satu nilai
statistik yang dapat digunakan untuk
mengetahui apakah ada hubungan
pengaruh antara dua variabel. Nilai
koefisien determinasi menunjukkan
persentasi variasi nilai variabel dependen
yang dapat dijelaskan oleh persamaan
regresi yang dihasilkan.

Uji Asumsi Klasik
Aaker (2004) menyatakan bahwa model
regresi yang diperoleh dari metode kuadrat
terkecil biasa (Ordinary Least Squares/OlS)
merupakan model regresi yang
menghasilkan estimator linear tidak bias
yang terbaik (Best Linear Unbias
Estimator/BlU$. Ada beberapa asumsi
yang akan dibahas meliputi (t) uji asumsi
berkaitan dengan adanya hubungan antara
variabel independen di dalam regresi
beranda (multikolinieritas); (2) uji adanya
varian residual yang tidak konstan
(heteroskedastisitas); dan (3) uji normalitas
dengan menggunakan rasio skewness dan
rasio kurtosis.

Uji Multikolinearitas
Pengujian terhadap adanya multikolinearitas
dilakukan dengan menggunakan uji VIF
(Yariance Inflantion Factor). Adapun
kriterianya adalah,jika suatu variabel bebas

disimpulkan bahwa variabel bebas tersebut
tidak mengalami multikolinearitas dengan
variabel bebas yang lain (Gujarati, 2010).

Berdasarkan nilai VIF yang disajikan dalam
Tabel I di atas tampak bahwa masing
masing variabel bebas (Produk, Harga,

sehingga dapat dipastikan bahwa masing-
masing variabel bebas tersebut tidak terjadi
multikolinearitas.

Uji Ileteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidak-samaai variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika
variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut
heteroskedastisitas. Msdel regresi yang baik
adalah yang homoskedastisitas atau tidak
terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).
Pada penelitian ini digunakan uji Glejser
untuk mendektesi ada atau tidaknya
heteroskedastisitas. Sehingga dapat
diketahui bahwa ketiga variabel independen
bebas dari masalah Heteroskedastisitas
kecuali pada variabel harga mengalami
heteroskedastisitas karena nilai
signifikansinya lebih kecil 0,05. Sedangkan
nilai signifikansi ketiga variabel independen
Iainnya (produk, lokasi dan promosi) lebih
besar dari nilai signifikansi 0,05.

Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui
apakah data berdistribusi normal atau tidak
dengan menggunakan rasio skewness dan
rasio kurtosis. Rasio skewness adalah nilai
skewness dibagi dengan standard error
skewness sedangkan rasio kurtosis adalah
nilai kurtosis dibagi dengan standard etor
kutorsis. Sebagai pedoman, apabila rasio
kurtosis dan skewness berada diantaru -2
hingga +2, maka distribusi data adalah
normal (Santoso, 2CI02 ).
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HASIL DAN PEMBAIIASAIY

Pengaruh Produ\ Ifarga, Lokasi dan
Promosi terhadap Kepuasan Pelanggan
Hasil analisis regresi linier berganda yang
menyatakan pengaruh dari bauran

pemasaran (produlq harga, lokasi dan
promosi) terhadap kepuasan pelanggan
disajikan dalam tabel berikut ini.

sebaliknya, jika persepsi pelanggan terhadap
produk semakin tidak baik maka
kepuasannya semakin rendah.

Pengaruh Harga terhadap Kepuasan
Pelanggan
Berdasarkan hasil regresi linier beranda
yang disajikan bahwa harga (X2) memiliki
koefisien regresi barku p= 0.472 dengan p :
0.000. Karena p0.000 < a (0.05) dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa, Harga
berpengaruh positif dan sigrrifikan terhadap
Kepuasam Pelanggan. Atti"yu, jika persepsi
pelanggan terhadap harga semakin baik
maka kepuasannya juga semakin tinggi, atau
sebalikny4 jika persepsi pelanggan terhadap
harga semakin tidak baik maka kepuasannya
semakin rendah.

Pengaruh LokasilDistribusi terhadap
Kepuasan Pelanggan
Berdasarkan hasil regresi linier berganda
yang disajikan bahwa Lokasi/Distribusi (X3)
memiliki koefisien regresi baku p: -9.23
dengan p : 0.769. Karena p0.769 > u
(0.05) dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa, Lokasi/distribusi berpengaruh
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Sumber : Data Primer (diolah)

Dari hasil uji F menunjukkan Fhitung
sebesar 15,127 dan Ftabel sebesar 2,47 pada

ct : 0,05. Besarnya R-squared yang
dihasilkan menunjukkan nilai sebesar 0,378
atau 37,8 persen dan oleh karena F hitung
masih lebih besar dari pada F tabel, maka
model tersebut menglrasilkan uji F yang
menjelaskan bahwa model signifikan secara
statistik pada o: 0,05, didukung oleh nilai
signifikansi F hitung sebesar 0,000, sehingga
dapat disimpulkan bahwa variasi pada
variabel dependen yaifu kepuasan pelanggan
sebesar 35Jn/o dijelaskan oleh vriasi
independen dan sisanya sebesar 64,3Yo tidak
dijelaskan padamodel.

Pengaruh Produk terhadap Kepuasan
Pelanggan
Berdasarkan hasil regresi linier berganda
yang disajikan bahwa produk (Xl) memiliki
koefisien regresi baku p= 0.247 dengan p:
0.023. Karena p:0.023 < a (0.05) dengan
demikian dapat disimpulkan bahw4 Produk
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kepuasan Pelanggan. Artiny4 jika persepsi
pelanggan terhadap produk semakin baik
maka kepuasannya juga semakin tinggi, atau

Variabel Bebas
Standardized

Coef, ($ t srg

Konstanta C 1.885 0.069

Produk (Xl) 0.247 2.547 0.423

Harga (X2') 0.472 4.876 0.000

Lokasi fi3) -0.28 -0.294 4.769

Promosi (X4) 0.067 0-746 0.473

Variabel terikat
R-squared
adj
F hitung
N

Kepuasan Pelanggan (Y)
0.378
0-357
l5,l2l ; sig : 0.000 ; Durbin-Watson = 1.374
100
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negatif dan tidak signifikan terhadap
Kepuasan Pelanggan. Artinya bahwa 1

satuan deviasi stpelangganr dalam
perubahan lokasi/distribusi diharapkan
mengakibatkan perubahan deviasi
stpelangganr -0.28 dalam kepuasan
pelanggan.

Pengaruh Promosi terhadap Kepuasan
Pelanggan
Berdasarkan hasil regresi linier berganda
yang disajikan bahwa Promosi (X4)
memiliki koefisien regresi baku B= 6.967
dengan p : 0.473. Karena p:0.473 > a
(0.05) dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa, promosi berpengaruh positif namun
tidak signi{ikan terhadap Kepuasan
Pelanggan. Hal ini berarti bahwa
peningkatan kepuasan pelanggan akan
diikuti dengan peningkatan promosi dan
sebaliknya penurunan kepuasan pelanggan
akan diikuti dengan penurunan promosi.

Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap
Loyalitas Pelanggan
Hasil analisis regresi linier sederhana yang
menyatakan pengaruh dari Kepuasan
Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan
disajikan dalam Tabel berikut:
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Model regresi yang disajikan
menunjukkan bahwa memiliki statistik F :
18,782 dengan p : 0.000. Karena p (0.000)

signifikan, yang berarti Kepuasan Pelanggan
berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas
Pelanggan. Nilai koefisien determinasi
disesuaikan (adj) : 0.165 atau 16.5%. Hal
ini dapat diinterpretasikan bahwa, tinggi
rendahnya Loyalitas Pelanggan l1.So/o
disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada
Kepuasan Pelanggan, sedangkan sisanya
83.5% disebabkan oleh variabel-variabel
lain yang tidak tercakup dalam model
regresi tersebut.

KESIMPULAN
l. Produk berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Dapat diartikan jika persepsi pelanggan
terhadap kualitas produk semakin baik
maka kepuasannya juga semakin tinggi,
atau sebaliknya jika persepsi pelanggan

terhadap kualitas produk semakin tidak
baik maka kepuasan semakin rendah.
Harga berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan pelanggan. Dapat
diartikan jika persepsi pelanggan
terhadap harga semakin naik maka
kepuasannya juga semakin tinggi, atau
sebaliknya jika persepsi pelanggan
terhadap harga turun maka kepuasan
semakin rendah. Artinya bahwa terdapat
korelasi antara harga dengan kualitas
produk atau prestise misalnya apabila
harga naik maka pelanggan beqpersepsi
bahwa produk tersebut semakin bagus,
demikian pula apabila harga semakin
tinggi maka tingkat kebanggaan prestise
pelanggan akan semakin tinggi. Harga
merupakan suatu variabel yang paling
berpengaruh dibandingkan variabel-
variabel yang lain seperti produk,
lokasiidistribusi, dan promosi-
Lokasi/distribusi berpengaruh secara
negatif dan tidak signifikan terhadap

2.

aJ.

Variabel Bebas
Standorclized
Coefficieil (A t sig

Konstanta C 4.017 0.000
Kepuasan Pelanssan (Xl) 0.400 4.326 0.000

: Loyalitas Pelanggan (Y)
:0.154
:0,165
:18,782; sig: 0.000 ; Durbin-Watson:2,173
: 100

Variabel terikat
R-squared
adj
F
N
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kepuasan pelanggan. Sehingga hasil
perhifungan mengenai pengaruh antara
lokasi/distribusi terhadap kepuasan
pelanggan tersebut tidak dapat
disimpulkan.

4. Promosi berpengaruh positif namun tidak
signifikan terhadap kepuasan pelanggan.
Hal ini berarti bahwa peningkatan
kepuasan pelanggan akan diikuti dengan
peningkatan promosi dan sebaliknya
penunrnan kepuasan pelanggan akan
diikuti dengan penurunan promosi.

5. Kepuasan Pelanggan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Loyalitas
Pelanggan. Hal ini berarti bahwa jika
kepuasan pelanggan semakin tinggi maka
loyalitasnya akan semakin tinggi juga,
atau sebaliknya, jika kepuasan pelanggan
semakin rendah maka loyalitasnya
cenderung akan semakin rendah.

Implikasi Kebijakan
1. Berdasarkan kesimpulan yang telah

diperoleh dalam penelitian ini, maka
penulis menyampaikan saran yang patut
diperhatikan oleh pihak Jecho Rent Car
(JRC) dalam meningkatkan kepuasan dan
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loyalitas pelanggan dengan
meningkatkan promosi akan potongan-
potongan harga sehingga akan
meningkatkan ketertarikan pelanggan
untuk rental dengan demikian akan
menimbulkan kepuasan dan loyalitas
pelanggan.

2. Untuk menjaga loyalitas, pihak Jecho
Rent Car (JRC) juga perlu
memperbanyak lagi koleksi merek mobil
bar'a (brand new) yang variatif namun
tetap sesuai dengan selera dan trend saat
kini.
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