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ABSTRACT 

In Surabaya, there are a number of Carrefour supermarket and one of them. Instill 

confidence in the brand and deliver exceptional service are the things that should be 

done by Carrefour to loyal customers, when customers are satisfied and loyal to the 

product or service, ranging from reduced demand for customers located in Europe or 

in the United States caused by the global crisis creeping into Indonesia, in addition to 

the decline in market demand in Indonesia is caused also by the presence of mistakes 

or cheating at Carrefour thus preventing the purchase. Research instrument is a 

questionnaire that was distributed to 100 respondents in Surabaya. By using using 

multiple regression analysis in SPSS 20 for windows. Basil satisfacation the research 

indicates that consumers trust the brand and quality of service simultaneously 

significantly influential impact on consumer loyalty of Carrefour in Surabaya 

Keywords : Consumer satisfacation,  Brand  trust, Service quality and Consumer 

loyal 

 

PENDAHULUAN 

 Beberapa tahun terakhir 

perkembangan ekonomi di Indonesia 

sudah semakin meningkat.Termasuk 

juga dengan prilaku pelanggan yang 

juga berkembang, perubahan gaya 

hidup yang semakin tinggi menutut 

para pebisnis berfikir untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan pelanggan 

yang semakin dinamis baik itu 

kebutuhan pangan (makan), kebutuhan 

sandang (pakaian) dan kebutuhan 

papan (rumah).  

Fenomena yang ada di pasar dengan 

munculnya banyak bisnis waralaba 

(Indomart, Alfamart, dll), hal itu ada 

karena presepsi masyarakat lebih 

menyukai berbelanja di tempat yang 

aman dan nyaman dan bukan di tempat 
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pasar-pasar tradisional meskipun 

minimarket menawarkan harga yang 

lebih mahal tetapi sebagian  

masyarakat tetap menyukai berbelanja 

di minimarket karena berbagai hal 

terrmasuk pelayanan yang ramah, rasa 

aman dan nyaman, praktis dan 

kehigenisan produk yang terjamin.

 Sehubungan dengan hal 

tersebut membuat para  pebisnis rela 

menginvestasikan uangya ke bisnis 

waralaba, tetapi dalam beberapa tahun 

terakhir kebutuhan masyarakat dan 

tuntutan pasar yang semakin tinggi 

membuat minimarket bukan pilihan 

utama, pelanggan melihat bahwa 

meskipun mini market memiliki 

tempat yang kondusif untuk belanja 

pelanggan tetap melihat banyak 

kekurangan termasuk pelanggan mulai 

bosan dan produk yang tidak 

selengkap di pasar tradisional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terlihat dalam data penjualan 

Carrefour di tahun 2009 samapi tahun 

2010 terjadi penurunan penjualan 

hamper di setiap item. Penurunan yang 

paling signifikan terdapat di item 

makanan dan minuman hingga 

mencapai 25 persen, sehingga total 

penjualan keseluruhan menurun dari 

jumlah 5.456.926.099 ditahun 2009 

menjadi 4.272.775.914 ditahun 2010 

Beberapa bulan terakhir ada kabar 

bahwa terjadi banyak masalah yang 

terjadi di Carrefour hal tersebut dapat 

teridentifikasi bahwa menurunnya 

permintaan dari waktu ke waktu, mulai 

dari turunnya permintaan pelanggan 

yang berada di Eropa ataupun di 

Amerika yang disebabkan oleh krisis 

global hingga merambat sampai ke 

Indonesia, selain itu turunnya 

permintaan pasar di Indonesia 

disebabkan juga oleh adanya kesalahan 

ataupun kecurangan di Carrefour 

sehingga menurunkan minat beli 

masyarakat.Adapun bebarapa contoh 

kasusnya adalah ditemukan bebarapa 

produk yang kadalluarsa ataupun tidak 

layak konsumsi di beberapa Carrefour 

yang ada di Jakarta maupun Surabaya 

termasuk di Carrefour Panjang Jiwo 

dan Bubutan.  

 

Tabel 1 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tujuan penelitian dari 

penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui pengaruh signifikan 

kepuasan, kepercayaan merek , 

kualitas layanan terhadap loyalitas 

pelanggan pada Carrefour di Surabaya. 
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LANDASAN TEORITIS DAN 

PENGEMBANAGAN HIPOTESIS 

1)Penelitian Terdahulu 

Pembahasan yang dilakukan pada 

penelitian ini merujuk pada penelitian-

penelitian sebelumnya akan tetapi 

dipusatkan pada kasus 

PengaruhKepuasan Pelanggan, 

Kepercayaan Merek, Kualitas Layanan 

Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada 

Pelanggan Carrefour Di Surabaya. 

Berikut ini akan diuraikan penelitian 

terdahulu beserta persamaan dan 

perbedaan yang mendukung penelitian 

ini. 

Talat Mahmood Kiyani, Moh Raza 

Ullah, Riffat Abbas Rizvi, Imran Khan 

(2012) 

Penelitian dari Talat Mahmood Kiyani, 

Moh Raza Ullah, Riffat Abbas Rizvi, 

Imran Khan“The relationsip between 

brand trust, costumer satisfaction and 

costumer loyalty (evidence from 

automobile sector of pakistan)” pada 

tahun 2012 menguji keterkaitan 

hubungan antara kepercayaan merek,  

kepuasan pelanggan dan loyalitas 

pelanggan (darisektor 

otomotifdaripakistan) sampel 

penelitian terdiri dari 131 pengguna 

yang ada merek mobil di islamabadi 

(diukur pada titik 5 seperti skala mulai 

dari 1 sampai 5). 

Evangelia K.Blery,  Desyllas Andreas,  

Baxti Anna,  Eygeniou Anna,  Ketseli 

Efi,  Tsara Nertilda,  Ravonikou 

Loanna(2009)  

Penelitian dari Evangelia K.Blery, 

Desyllas Andreas, Baxti Anna, 

Eygeniou Anna, Ketseli Efi, Tsara 

Nertilda, Ravonikou Loanna yang 

berjudul “Costumer retention in the 

greek internet market” pada tahun 

2009 menguji tentang  retensi  

pelanggan di pasar internet Yunani. 

Data penelitian tersebut dikumpulkan  

melalui survei, yang berlangsung pada 

Desember 2007terhadap 140 pengguna 

internet dan dilakukan dengan metode 

wawancara. 

2) Kepuasan Pelanggan 

Kepusan pelanggan adalah ketika 

pelanggan membeli suatu produk dan 

produk yang dibeli sesuai dengan 

harapan pelanggan, kecenderungganya 

adalah ketika pelanggan puas akan 

mengarah kepada pembelian ulang dan 

pelanggan tersebut akan menjadi loyal, 

berikut ini adalah pengertian kepuasan 

pelanggan menurut para ahli Menurut 

a) Kotler (2009) mendefinisikan 

kepuasan pelanggan adalah sebagai 

berikut :Kepuasan pelanggan adalah 

perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja (hasil) produk 

yang dipikirkan terhadap kinerja 

(hasil) yang di harapkan. Jika kinerja 

dibawah harapan, pelanggan tidak 

puas dan jika kinerja memenuhi 

harapan,  pelanggan puas. Jika kinerja 
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melebihi harapan pelanggan amat puas 

atau senang.  

b) Westbrook & Reilly (dalam 

Tjiptono, 2005) mengemukakan bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan 

“Respon emosional terhadap 

pengalaman yang berkaitan dengan 

produk atau jasa yang dibeli”. Amir 

(2005) Kepuasan pelanggan adalah 

“Sejauh mana manfaat sebuah produk 

dirasakan (perceived) sesuai dengan 

apa yang diharapkan pelanggan”. 

c) Lupiyoadi (2003) menyebutkan lima 

faktor utama yang perlu diperhatikan 

dalam kaitannya dengan kepuasan 

pelanggan,  antara lain:  

 Kualitas Produk : Pelanggan akan 

puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang 

mereka gunakan berkualitas. Produk 

dikatakan berkualitas bagi seseorang,  

jika produk itu dapat memenuhi 

kebutuhanya. Kualitas produk ada dua 

yaitu eksternal dan internal. Salah satu 

kualitas produk dari faktor eksternal 

adalah citra merek. Kualitas Pelayanan 

: Pelanggan akan merasa puas bila 

mendapatkan pelayanan yang baik atau 

yang sesuai dengan harapan. 

Emosional : Pelanggan merasa puas 

ketika orang memuji dia karena 

menggunakan merek yang mahal. 

3) Kepercayaan merek 

Kepercayaan merek merupakan satu 

dasar seorang pelanggan untuk 

menentukan pembelian. Wajar bila 

seorang pelanggan tidak membeli 

suatu produk bila tidak memiliki 

kepercayaan yang tinggi terhadap 

merek atau produk yang bersangkutan, 

berikut adalah pengertian kepercayaan 

merek menurut para ahli  

a) Reast (2005), mendefinisikan 

kepercayaan merek pada dasarnya 

adalah “Komitmen emosional dari 

pelanggan dengan merek. Pemasar saat 

ini sangat tertarik pada kepercayaan 

karena sebagian besar teramati bahwa 

peringkat kepercayaan yang lebih 

tinggi secara positif berhubungan 

dengan loyalitas”. 

b) Ballester and Aleman (2005), 

Kepercayaan mereka dalah ”Sebuah 

proses jangka panjang merek 

dipercaya peduli harapan pelanggan 

memenuhi janji dan nilai pelanggan 

perusahaan yang pada akhirnya 

mengarah pada kepercayaan merek 

dan keandalan”. 

Kepercayaan konsumen di definisikan 

oleh Pepper dan Rogers (2004 : 43) 

kepercayaan adalah keyakinan satu 

pihak pada reliabilitas, durabilitas, 

dan integritas pihak lain dalam 

relationship dan keyakinan bahwa 

tindakannya merupakan kepentingan 

yang paling baik dan akan 

menghasilkan positif bagi pihak yang 

dipercaya 

c) Lau dan Lee dalam Langgeng 

Yuswo (2010), Kepercayaan 

pelanggan pada merek (brand trust) 

didefinisikan sebagai ”Keinginan 

pelanggan untuk bersandar pada 

sebuah merek dengan risiko-risiko 

yang dihadapi karena ekspektasi 

terhadap merek itu akan menyebabkan 

hasil yang positif” 

Menurut Lau dan Lee dikutip oleh 

Rully Arlan (2006),  terdapat 3 faktor 

yang mempengaruhi kepercayaan 

terhadap merek,  yaitu : 
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Ketiga faktor ini berhubungan dengan 

3 entitas yang tercakup dalam 

hubungan antara merek dan pelanggan. 

Adapun 3 faktor tersebut adalah 

karakteristik merek, karakteristik 

perusahaan, dan karakteristik 

hubungan pelanggan-merek. 

Selanjutnya Lau dan Lee 

memproposisikan bahwa kepercayaan 

terhadap merek akan menimbulkan 

loyalitas merek. 

 

4) Kualitas Layanan  

a) Vancevich,  Lorenzi,  Skinner 

dan Crosby dalam Ratminto dan Atik 

(2005:2),  berpendapat bahwa 

pelayanan adalah “ Poduk-produk 

yang tidak kasat mata (tidak dapat 

diraba) yang melibatkan usaha-usaha 

manusia dan menggunakan peralatan”. 

Gronroos dalam Ratminto dan Atik 

(2005 :2), berpendapat Pelayanan 

adalah sebagai berikut:  

Suatu aktivitas atau serangkaian 

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata 

(tidak dapat diraba) yang terjadi 

sebagai akibat adanya interaksi antara 

pelanggan dengan karyawan atau hal-

hal lain yang disediakan oleh 

perusahaan pemberi pelayanan yang 

dimaksudkan untuk memecahkan 

Permasalahan pelanggan. 

 

b) Menurut Ratminto dan Atik 

(2005:28),  “Ukuran keberhasilan 

penyelenggaraan pelayanan ditentukan 

oleh tingkat kepuasan penerima 

layanan. Kepuasan penerima layanan 

dicapai apabila penerima layanan 

memperoleh pelayanan sesuai dengan 

yang dibutuhkan dan diharapkan”. 

Menurut Tjiptono (2005 : 110),  

kualitas jasa atau kualitas pelayanan 

yang mendefinisikan sebagai “Kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan 

produk,  jasa, sumber daya manusia, 

proses dan lingkungan yang memenuhi 

atau melebihi harapan”. 

 

5) Loyalitas Pelanggan 

 

Loyalitas pelanggan muncul ketika 

pelanggan sering melakukan 

pembelian dan loyal dengan suatu 

produk yang bersangkutan, 

menanamkan loyalitas kepada 

pelanggan merupakan hal yang sulit 

disamping karena pelanggan saat ini 

sudah cerdas dalam menentukan 

pilihan tetapi juga loyalitas 

membutuhkan banyak proses, 

diantaranya pelanggan perlu 

mempertimbangkan tentang harga, 

kulaitas layanan, kepercayaan, dll. 

Berikut ini adalah pengertian loyalitas 

pelanggan menurut para ahli  

 

a) Darmadi Durianto dikutip oleh 

Sasongko Jati (2010),  mendefinisikan 

loyalitas merek sebagai berikut : 

Suatu ukuran keterkaitan pelanggan 

kepada sebuah merek. Ukuran ini 

mampu memberikan gambaran tentang 

mungkin tidaknya seorang pelanggan 

beralih ke merek produk yang lain, 

terutama jika pada merek tersebut 

didapati adanya perubahan, baik 

menyangkut harga ataupun atribut lain. 

Minor dan Mowen (dikutip oleh 

Mochamad Edris),  Loyalitas merek 

adalah “Suatu kondisi dimana seorang 

pelanggan menunjukkan sikap positif 

terhadap suatu merek, mempunyai 

komitmen pada merek tertentu dan 
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berniat untuk terus membelinya di 

masa mendatang”. 

b) Griffin (2003 ; 223),  

mengemukakan keuntungan-

keuntungan yang akan diperoleh 

perusahaan apabila memiliki 

pelanggan yang loyal antara lain : 

Mengurangi biaya pemasaran (karena 

biaya untuk menarik pelangan baru 

mahal). Ke dua mengurangi biaya 

transaksi (seperti biaya negosiasi 

kontrak,  pemrosesan pesanan).  

c) Giddens dikutip oleh Sasongko Jati 

(2010),  menyatakan bahwa loyalitas 

merek adalah ”Pilihan yang dilakukan 

pelanggan untuk membeli merek 

tertentu dibandingkan merek lain 

dalam satu kategori produk”.  

 

6)Pengaruh kepuasan terhadap 

loyalitas pelanggan 

Kepuasan kosumen tentunya juga 

sangat berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan, karena dalam tahap 

loyalitas sebelumnya juga didahului 

dengan kepuasan tapi tidak semua jika 

pelanggan merasa puas akan merasa 

loyal tetapi kecenderunganya rasa puas 

yang ada di pelanggan akan 

berdampak pada loyalitas. 

H1: Terdapat pengaruh simultan 

Kepuasan terhadap loyalitas 

pelanggan Carrefour di Surabaya 

7) Pengaruh kepercayaan merek 

terhadap loyalitas pelanggan 

Dalam kenyataanya sekarang pengaruh 

merek adalah salah satu pertimbangan 

khusus dalam menentukan pembelian, 

merek yang kuat akan di ikut sertakan 

dengan citra merek yang kuat dan citra 

merek yang kuat juga akan di ikut 

sertai dengan brand trust yang kuat, 

H2: Kepercayaan Merek berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Carrefour di 

Surabaya 

8) Pengaruh kualitas layanan 

terhadap loyalitas pelanggan 

Kualitas layanan suatu merek akan 

mencerminkan baik buruknya suatu 

merek tersebut di mata pelanggan, 

menerapkan kualitas layanan yang 

baik merupakan suatu hal yang harus 

di lakukan untuk membuat pelanggan 

merasa loyal. Sifat dasar seseorang 

yang ingin dihormati merupakan dasar 

khusus mengapa pelanggan tidak 

hanya membutuhkan sekedar produk 

yang berkualitas tetapi juga kualitas 

layanan yang baik sehingga 

dampaknya pelanggan akan merasa 

puas dan loyal. 

H3:  Kualitas Layanan berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan Carrefour di 

Surabaya 

 

RERANGKA PEMIKIRAN 

Menurut penjelasan yang telah 

dipaparkan diatas maka terbentuk 

kerangka konseptual yang digunakan 

dalam penelitian ini yang dilandasi 

oleh dua penelitian terdahulu. 

Kerangka konseptual tersebut adalah 

sebagai berikut :
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Gambar 1 

KerangkaPemikiran

METODE PENELITIAN 

Rancanagan penelitian 

 

Penelitian ini dapat diartikan sebagai 

usaha untuk menemukan,  

mengembangkan dan menguji 

kebenaran suatu masalah. Penelitian 

ini tergolong pengujian hipotesis, 

karena menguji hubungan sebab akibat 

antara variabel satu dengan variabel 

lainnya (Sekaran,  2009 : 164). Unit 

analisis yang dipakai merupakan 

tingkat kesatuan data yang 

dikumpulkan selama tahap analisis 

data dan selanjutnya (Sekaran,  2009 : 

173). Dalam penelitian ini, unit 

analisis yang digunakan yaitu unit 

analisis data individual. Hal ini karena 

data yang diperoleh dari hasil 

penyebaran kuesioner mencerminkan 

pandangan masing - masing 

individual. 

 

Batasan penelitian 

Batasan obyek dalam penelitian ini 

berfokus pada Carrefour Rungkut dan 

Panjang Jiwo yang ada di Surabaya. 

Adapun variabel penelitian ini adalah 

kepercayaan merek, kulitas layanan,  

kepuasan terhadap loyalitas pelanggan 

pada Carrefour Surabaya. 

 

Identifikasi Variabel 

Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdapatempat variabel 

yaitu : Kepuasan Pelanggan sebagai 

Variabel Bebas (X1), Kepercayaan 

Merek sebagai Variabel Bebas (X2), 

Kualitas Layanan sebagai Variabel 

Bebas (X3),  Loyalitas Pelanggan 

sebagai Variable Terikat (Y). 

 

Populasi, Sampel, dan  Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi adalah sekelompok orang, 

kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu. 

Menurut Sugiyono (dalam Rosady 

2010; 133) pengertian populasi 

(universal) adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan 
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oleh peneliti untuk dipelajari,  dan 

kemudian ditarik suatu 

kesimpulan.Populasi dalam penelitian 

ini adalah pelanggan Carrefour di 

Surabaya. 

 

Sampel 

Sampel adalah sub kelompok elemen 

populasi yang terpilih untuk 

berpartisipasi dalam studi (Maholtra 

2009:364). Adapun sampel dalam 

penelitian ini adalah pelanggan 

Carrefour di Surabaya dengan 

karakteristik sebagai berikut :  

1. Usia minimal 20 tahun 

2.Pernah berbelanja di 

CarrefourSurabaya minimal 1 kali tiap 

bulan. 

Jumlah responden yang 

digunakan peneliti adalah 

menggunakan  penetapan jumlah 

responden berdasarkan  teori Roscoe 

(1975) yang dikutip Sekaran (2006) 

memberikan acuan umum untuk 

menentukan ukuran sampel yaitu 

ukuran sampel lebih dari 30 dan 

kurang dari 500 adalah tepat untuk 

kebanyakan penelitian. Berdasarkan  

teori tersebut peneliti menentukan 

jumlah sampel sebanyak 100 

responden karena dirasa dengan 

jumlah 100 responden mampu 

mewakili keseluruhan sampel. Obyek 

penelitian berada di Carrefour 

Jl.Panjang Jiwo dan Rungkut. 

Pemilihan obyek berdasarkan loksai 

tersebut sangat berhubungan dengan 

masalah yang berkaitan dengan 

Carrefour di Surabaya Dan untuk 

kemudahan akses peneliti. 

 

Teknik pengambilan sampel 

Dalam penelitian ini menggunakan 

non probability sampling dengan 

menggunakan teknik Accidental 

Sampling. Pengertian metode 

pengambilan sampel dengan memilih 

siapa yang kebetulan dijumpai di 

lokasi penelitian. Anggota populasi 

dan lokasi penelitian akan ditentukan 

oleh peneliti. Sehingga,  jumlah 

sampel tidak melebihi dari yang 

ditentukan sebelumnya dan tidak ada 

sampel yang di luar lokasi penelitian. 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen Penelitian 

Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner(Ghozali,  2006 : 45). 

Menurut (Sekaran,  2009 : 248) 

validitas adalah bukti bahwa 

instrumen, teknik, atau proses yang 

digunakan untuk mengukur sebuah 

konsep benar-benar mengukur konsep 

yang dimaksudkan. Suatu kuesioner 

dikatakan valid apabila pertanyaaan 

pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut.  

 

Uji Reliabilitas 

Menurut (Ghozali,  2006:41) uji 

Reliabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator-indikator dari 

variabel atau konstruk. Untuk 

menganalisis Reliabilitas, pengukuran 

dilakukan sekali dan kemudian 

hasilnya dibandingkan dengan 
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pertanyaan lain atau mengukur 

korelasi antara jawaban pertanyaan 

dengan mengunakan SPSS yaitu uji 

Cronbach Alpha (α). Untuk mengukur 

Reliabilitas,). Menurut (Ghozali,  

2012:42) suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha>0, 7. 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 12.Analisis diskrptif 

bertujuan untuk memberikan 

pemahaman dari penelitian di lapangan 

terutama yang berkaitan dengan 

responden penelitian yang didalamnya 

juga mencakup uji validitas dan 

reliabiliitas. 

 

Analisis Statistik 

Analisis statistik digunakan untuk 

menjawab permasalahan yang ada. 

Analisis statistik yang digunakan  

Data yang sudah didapatkan akan 

digunakan untuk menguji hipotesis 

penelitian tentang apakah terdapat 

hubungan yang signifikan antara 

kepuasan pelanggan, kepercayaan 

merek dan kualitas layanan terhadap 

loyalitas pelanggan Carrefour di 

Surabaya dengan menggunakan model 

analisis regresi linier berganda. 

Analisis regresi berganda adalah studi 

mengenai ketergantungan variable 

terikat dengan satu atau lebih variable 

bebas,  dengan tujuan memprediksikan 

rata-rata populasi atau nilai rata – rata 

variable terikat berdasarkan nilai 

variable bebas yang diketahui.

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Dari hasil output SPSS yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.11 menunjukkan 

hasil Uji Signifikansi Parameter 

Individual ( t hitung) dengan nilai t 

sebesar 3.117 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.002 (0.002≤ 

0.05) selain itu dengan 

membandingkan hasil t hitung dengan 

t Tabel dengan jumlah sampel N= 100 

maka diperoleh nilai (t Tabel) 1.99 

<3.117 (t hitung) jadi dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis diterima 

sehingga variabel kepuasan pelanggan 

berpengaruh terhadap variabel 

loyalitas pelanggan dengan persamaan 

matematis :  

Y = 10.103 + 0.517X1 

 

Tabel 2 
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Uji model (H2) 

Dari hasil output SPSS yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.12 menunjukkan 

hasil Uji Signifikansi Parameter 

Individual ( t hitung) dengan nilai t 

sebesar 3.712 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.000 (0.000≤ 

0.05) selain itu dengan 

membandingkan hasil t hitung dengan 

t Tabel dengan jumlah sampel N= 100 

maka diperoleh nilai (t Tabel) 1.99 

<3.712 (t hitung) jadi dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis diterima 

sehingga variabel Kepercayaan merek 

berpengaruh terhadap variabel 

loyalitas pelanggan dengan persamaan 

matematis :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Y = 12.777 + 0.602X2 

Konstanta sebesar 12.776 menyatakan 

bahwa jika variabel independen 

dianggap konstan,  maka rata – rata 

loyalitas pelanggan adalah sebesar 

12.776. Koefisien regresi kepuasan 

pelanggan sebesar 0.602 menyatakan 

bahwa setiap kenaikkan kepuasan 

pelanggan akan meningkatkan 

loyalitas pelanggan sebesar hasil kali 

kenaikkan kualitas layanan dengan 

0.602 
 

 

 

Tabel 3 
 

 

 

 

 

Uji model (H3) 

 

Uji model H (3) 

Dari hasil output SPSS yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.13 menunjukkan 

hasil Uji Signifikansi Parameter 

Individual ( t hitung) dengan nilai t 

sebesar 7.072 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.000 (0.000≤ 

0.05) selain itu dengan 

membandingkan hasil t hitung dengan 

t Tabel dengan jumlah sampel N= 100 

maka diperoleh nilai (t Tabel) 1.99 

<7.072 (t hitung) jadi dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis diterima 

sehingga variabel Kualitas layanan 

berpengaruh terhadap variabel  

 

 

loyalitas pelanggan dengan persamaan 

matematis :  

Y = 9.091 + 0.541X2 

Konstanta sebesar 9.091 menyatakan 

bahwa jika variabel independen 

dianggap konstan,  maka rata – rata 

loyalitas pelanggan adalah sebesar 

9.091. Koefisien regresi kepuasan 

pelanggan sebesar 0.541 menyatakan 

bahwa setiap kenaikkan kepuasan 

pelanggan akan meningkatkan 

loyalitas pelanggan sebesar hasil kali 

kenaikkan kualitas layanan dengan 

0.541 
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Tabel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian Hepotesis Simultan (uji 

F) 

Hasil uji koefisien determinasi 

simultan Dari hasil output SPSS pada 

Tabel 4.14 menunjukkan besarnya 

nilai koefisien determinasi atau 

Adjusted R Square 0.418  nilai ini 

menerangkan besarnya peran atau 

konstribusi variabel independen 

Kepuasan pelanggan, Kepercayaan 

merek dan Kualitas layanan dalam 

menjelaskan variabel loyalitas 

pelanggan hanya sebesar 41, 8persen 

sedangkan sisanya (100persen - 

41.8persen = 58.2persen  

 

Tabel 5 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil uji signifikansi simultan (Uji F) 

Dari hasil output hasil uji statistik 

F yang dapat dilihat pada Tabel 

4.15 menunjukkan nilai 

probabilitas (F Hitung) sebesar 

24.672 dan signifikansi 0.000. 

Karena probabilitas lebih kecil 

dari 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumen penelitian 

Dalam penelitian  kualitatif, 

penelitian merupakan alat (instrumen) 

pengumpulan data utama, karena 

peneliti adalah manusia dan hanya 

manusia yang dapat berhubungan 

dengan , serta mampu memahami 

kenyataan-kenyataan di lapangan. 

Oleh karena itu peneliti, juga berperan 

serta dalam pengamatan atau 

participant observation (Moleong, 

2007:9). dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maka model regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi loyalitas 

pelanggan atau dapat dikatakan model 

layak diujikan 
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Tabel 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian Hipotesa 

 

Pengujian hipotesa  dapat dilihat dari 

besarnya  nilai T-hitung. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa kepuasan pelanggan, 

kepercayaan merek dan kualitas 

layanan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan Carrefour Rungkut dan 

Panjang jiwo. Signifikansi parameter 

yang diestimasi memberikan informasi 

yang sangat berguna mengenai 

hubungan antara variabel-variabel 

penelitian. 

Tabel 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan Uji Hipotesis Secara 

Bersama-sama Pengaruh Kepuasan  

Pelanggan terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batas untuk menolak dan menerima 

hipotesa yang diajukan adalah ±1,96,  

dimana apabila nilai t berada pada 

rentang nilai -1,96 dan 1,96 maka 

hipotesa akan ditolak atau dengan kata 

lain menerima hipotesa nol (H0). 

Tabel 4.17 memberikan penjelasan 

output untuk pengujian model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesa dari 

pengolahan data penelitian yang 

diperoleh dari para responden tentang 

pengaruh kepuasan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan Carrefour 

dapat dijelaskan bahwa kepuasan 
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pelanggan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Carrefour. Hal tersebut berarti 

kepuasan yang dirasakan oleh 

pelanggan Carrefour Rungkut dan 

Panjang Jiwo sudah bisa dirasakan 

baik oleh pelanggan hal tersebut 

dikarenakan Carrefour telah 

memberikan jasa sesuai dengan 

harapan pelanggan sehingga pelanggan 

merasa loyal. 

 

Pengaruh Kepercayaan Merek 

terhadap Loyalitas Pelanggan 

Berdasarkan hasil uji hipotesa dari 

pengolahan data penelitian yang 

diperoleh dari para responden tentang 

pengaruh kepercayaan pelanggan 

terhadap loyalitas pelanggan dapat 

dijelaskan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan dari kepercayaan 

pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan Carrefour. Hal ini berarti 

pelanggan Carrefour yang menilai 

bahwa Carrefour adalah Retail yang 

dapat dipercaya dan dapat diandalkan, 

serta pelanggan menilai bahwa 

Carrefour memiliki kualitas yang 

bagus dan akan terus berbelanja di 

Carrefour. 

 

Pengaruh Kualitas Layanan 

terhadap Loyalitas Pelanggan 

Berdasarkan hasil uji hipotesa dari 

pengolahan data penelitian yang 

diperoleh dari para responden tentang 

pengaruh kualitas layanan terhadap 

loyalitas pelanggan Carrefour dapat 

dijelaskan bahwa kualitas layanan 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan 

Carrefour. Dengan demikian 

pelanggan CarrefourRungkut dan 

Panjang Jiwo yang telah merasakan 

dan menggunakan kualitas layanan 

yang baik dari Carrefour dapat 

merasakan kepuasan yang didapat dari 

pengaruh kualitas layanan tersebut. 

 

Pengaruh Kepuasan Pelanggan, 

Kepercayaan Merek dan Kualitas 

Layanan terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

Dari hasil output SPSS pada Tabel 

4.10 menunjukkan besarnya nilai 

koefisien determinasi atau Adjusted R 

Square 0.418  nilai ini menerangkan 

besarnya peran atau konstribusi 

variabel independen Kepuasan 

pelanggan, Kepercayaan merek dan 

Kualitas layanan dalam menjelaskan 

variabel loyalitas pelanggan hanya 

sebesar 41,8persen sedangkan sisanya 

(100persen - 41.8persen = 58.2persen) 

dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model. Variabel tersebut adalah 

variabel di luar kepuasan pelanggan, 

kepercayaan merek dan kualitas 

layanan seperti promosi,  harga,  

tempat atau nilai merek yang ada di 

Carrefour Surabaya. Nilai Standard 

Error of the Estimate (SEE) yaitu 

sebesar 1.320. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Kesimpulan 

Melalui hasil analisa penelitian yang 

telah dilakukan baik secara deskriptif 

maupun statistik dengan dengan 

program SPSS 16.0 maka dapat ditarik 
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kesimpulan dari penelitian ini 

berdasarkan hasil pengujian hipotesa 

yang telah dilakukan,  yaitu sebagai 

berikut : 

Kepuasan pelanggan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

CarrefourRungkut dan Panjang Jiwo. 

Artinya adalah kepuasan yang 

dirasakan oleh pelanggan Carrefour 

Rungkut dan Panjang Jiwo sudah bisa 

dirasakan baik oleh pelanggan hal 

tersebut dikarenakan Carrefour telah 

memberikan jasa sesuai dengan 

harapan pelanggan sehingga pelanggan 

merasa loyal. 

Kepercayaan merek berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Carrefour Rungkut dan Panjang Jiwo. 

Hal tersebut dikarenakan pelanggan 

merasa produk yang berada di 

Carrefour sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan pelanggan sehingga secara 

tidak langsung timbul loyalitas 

meskipun terdengar berita tentang 

produk yang kadalluarsa di Carrefour 

pelanggan tetap memilih Carrefour 

kerena sudah timbul rasa percaya yang 

tinggi dan menggangap bahwa 

Carrefour lebih bisa memberikan 

penawaran yang lebih baik dari pada 

retail lainya. 

Kualitas layanan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

Carrefour Rungkut dan Panjang Jiwo. 

Dengan demikian pelanggan Carrefour 

Rungkut dan Panjang Jiwo yang telah 

merasakan dan menggunakan kualitas 

layanan yang baik dari Carrefour dapat 

merasakan kepuasan yang didapat dari 

pengaruh kualitas layanan tersebut. 

Kepuasan pelanggan, kepercayaan 

merek dan kualitas layanan 

berpengaruh secara simultan terhadap 

loyalitas pelanggan Carrefour Rungkut 

dan Panjang Jiwo Artinya adalah 

loyalitas yang timbul di pelanggan 

Carrefour berdasarkan tingkat 

kepuasan yang tinggi yang dirasakan 

atas jasa yang diterima, tingkat 

kepercayaan merek Carrefour yang 

mampu meyakinkan pelanggan atas 

produk yang di jual serta kualitas 

layanan Carrefour yang mampu 

memberikan standart pelayanan yang 

mampu melebihi harapan dari 

pelanggan.  

Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan, penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan. Adapun 

keterbatasan tersebut antara lain adalah 

sebagai berikut : 

Keterbatasan penelitian ini bila di lihat 

dari dari segi tempat penyebaran 

quisoner yang bertempat di Carrefour 

Rungkut dan Panjang Jiwo hanya 

terletak pada proses izin yang rumit 

yang di keluarkan pihak Carrefour 

Rungkut sehingga secara tidak 

langsung hal tersebut dapat 

mengganggu prosese penyebaran 

quisoner seperti contoh  waktu 

penyebaran  yang di batasi  dari jam 12 

siang sampai jam 4 sore hal tersebut 

menjadikan penyebaran menjadi tidak 

efektif di karenakan kebanyakan 

konsumen berkunjung di Carrefour di 

malam hari.  

Tempat proses penyebaran quisoner 

yang terbatas membuat pihak 
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Carrefour hanya mengizinkan prosese 

penyebaran di depan kasir pembayaran 

secara tidak langsung  responden  tidak 

fokus untuk menjawab quisoner karena 

lebih mementingkan  barang belanja 

. Saran 

Berdasarkan hasil analisis penelitian 

yang telah disimpulkan,  maka peneliti 

dapat memberikan saran – saran yang 

sekiranya dapat bermanfaat bagi pihak 

– pihak yang terkait dengan  penelitian 

ini. Adapun saran-sarannya adalah 

sebagai berikut ini : 

Bagi Carrefour 

Dilihat dari hasil olah data penelitian 

pada variabel kepuasan pelanggan 

adalah indikator variabel yang 

menjelaskan tentang rasa puas 

pelanggan atas jasa yang dirasakan 

carrefor Panjang Jiwo dan Rungkut, 

rasa puas tersebut timbul dikarenakan 

Carrefour mampu menawarkan jasa 

yang sesuai dengan harapan dan 

kebutuhan pelanggan. Diharapkan 

Carrefour tetap menjaga konsistensi 

dalam menjaga kepuasan pelanggan 

dengan cara melakukan inovasi tiap 

tahun nya disamping untuk menjaga 

rasa puas dari pelanggan tetapi jaga 

mencegah timbulnya rasa bosan 

sehingga pelanggan tetap loyal kepada 

Carrefour yaitu dengan cara 

menambah variasi produk yang belum 

ada di Carrefour, memberikan promo 

yang meringankan pelanggan kelas 

menengah kebawah serta menjaga 

keamanan sehingga pelanggan merasa 

nyaman berbelanja di Carrefour 

Hasil selanjutnya adalah hasil data 

yang didapatkan dari hasil olah data 

peneltian pada variabel kepercayaan 

merek, dimana pada variabel 

membahas mengenai kepercayaan 

pelanggan terhadap Carrefour, dari 

hasil penelitian dilihat bahwa tidak ada 

masalah mengenai kepercayaan 

pelanggan terhadap Carrefour 

sekalipun terdengar berita negativ 

mengenai Carrefour, diharapkan 

Carrefour tetap bisa menjaga rasa 

percaya pelanggan terhadap Carrefour 

dengan cara menjaga kualitas produk 

yang dijual khususnya produk 

makanan dan minuman, dengan 

Carrefour menjaga produk yang dijual 

pelanggan akan tetap merasa loyal 

karena pelanggan merasa percaya 

dengan Carrefour. 

Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian mendatang disarankan 

untuk melakukan penyebaran 

kuesioner kepada responden dengan 

cukup merata yang mencakupi semua 

gerai Carrefour yang ada di surabaya 

sehingga hasil penelitian yang 

diperoleh menjadi lebih terwakili. 

Penelitian selanjutnya disarankan 

untuk meneliliti variabel lain di luar 

varibel yang sudah ditelitiseperti 

promosi,  harga,  tempat atau nilai 

merek yang ada di Carrefour Surabaya 

sehingga hasil penelitian yang 

diperoleh menjadi lebih pasti dan jelas. 
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