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Rejoice in hope,  

be patient in tribulation,  

be constant in prayer. 

-Romans 12:12 
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ABSTRAK 

 

PENGARUH CUSTOMER SATISFACTION TERHADAP 

CUSTOMER LOYALTY  FABELIO.COM 

 

Oleh: Oktavianus Mario Budiman 

 

 
Di era perkembangan bisnis terutama dalam bidang furnitur saat ini, 

customer satisfaction sangat penting untuk mempertahankan bisnis 

perusahaan, karena dapat menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya produk 

perusahaan, serta evaluasi yang dapat berguna bagi inovasi bisnis perusahaan. 

Untuk menciptakan customer satisfaction terhadap produk perusahaan, 

banyak yang harus diperhatikan, seperti image perusahaan dan customer 

loyalty yang tertanam dalam diri konsumen. Kedua hal ini dianggap penting 

dan efektif dalam menciptakan customer satisfaction pada benak pelanggan. 

Peran customer satisfaction sangatlah efektif terutama bagi perusahaan online 

yang semakin marak disekitar masyarakat. 

Karena hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan dibahas 

mengenai seberapa besar pengaruh customer satisfaction terhadap customer 

loyalty Fabelio.com. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

eksplanatif survei. Data dari penelitian akan diolah dengan menggunakan 

SPSS Version 23 for Windows. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan metode survei kepada 400 responden dengan teknik 

purposive sampling. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan uji 

normalitas, uji korelasi dan uji regresi linear berganda. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh customer 

satisfaction terhadap customer loyalty sebesar 88,1%. Berdasarkan hasil 

penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini menolak Ho dan 

menerima Ha yang artinya terdapat pengaruh customer satisfaction 

(kepuasan) terhadap customer loyalty (loyalitas). 

 

 

 
Kata Kunci : e-commerce, customer satisfaction, dan customer loyalty. 
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ABSTRACT 

 

EFFECT OF CUSTOMER SATISFACTION ON CUSTOMER LOYALTY 

FABELIO.COM 

By: Oktavianus Mario Budiman 

In the era of business development especially in the field of furniture today, 

customer satisfaction is very important to maintain the company's business, because 

it can be a benchmark of success or failure of company products, and evaluation that 

can be useful for business innovation company. 

To create customer satisfaction on the company's products, many must be 

considered, such as corporate and customer loyalty embedded in consumers. Both of 

these are considered important and effective in creating customer satisfaction in the 

minds of customers. The role of customer satisfaction is very effective, especially for 

online companies are increasingly widespread around the community. 

Because of the above, then in this research will be discussed about how much 

influence customer satisfaction on customer loyalty Fabelio.com. The method used in 

this research is explanative survey. Data from the research will be processed using 

SPSS Version 23 for Windows. This research uses quantitative approach with survey 

method to 400 respondents with purposive sampling technique. Data analysis 

technique of this research use normality test, correlation test and multiple linear 

regression test. 

The results of this study indicate that the influence of customer satisfaction on 

customer loyalty of 88.1%. Based on the results of research, it can be concluded that 

this study reject Ho and accept Ha which means there is influence customer 

satisfaction on customer loyalty. 

 

 

 

Keywords: e-commerce, customer satisfaction, and customer loyalty 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 
 Melihat fenomena bisnis yang semakin kompetitif terutama di Indonesia 

merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Dalam proses perkembangan 

zaman tersebut manusia ditantang untuk bisa melihat suatu hal dari segala 

perspektif dan menghasilkan suatu gambaran yang dapat mencakup seluruh sudut 

secara obyektif dan kritis. Hal tersebut melahirkan ide-ide untuk melakukan 

aktivitas bisnis maupun aktivitas komunikasi yang baru, efisien dan dapat 

menghasilkan keuntungan bagi pihak yang bersangkutan.  

Munculnya bisnis-bisnis baru yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman 

dan teknologi membuat persaingan dunia bisnis menjadi lebih kompetitif. 

Perkembangan komunikasi yang dialami pun memberikan perubahan sikap 

terhadap masyarakat salah satunya adalah cara pandang. Hal ini memengaruhi 

pola manusia dalam berpikir dan membuat mereka melihat suatu hal melalui 

perspektif yang baru.  

Secara tidak langsung, perspektif manusia tersebut bisa menghasilkan ide-

ide yang unik, kreatif dan berani, salah satunya adalah E-commerce. Melihat 

perkembangan zaman yang terus meningkat, inteligensi manusia pun semakin 

tumbuh. Perkembangan teknologi komunikasi dan komputer menyebabkan 

terjadinya perubahan kultur kita sehari-hari contohnya adalah penggunaan internet 

yang merupakan landasan utama berdirinya usaha E-commerce. 

 

                                                   1             Pengaruh Customer Satisfaction...,Oktavianus Mario Budiman, FIKOM UMN, 2018



2  

Media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan 

komunikasi dan bisnis. Beberapa pendapat melihat rebranding dari dunia bisnis 

ini bukan berarti menggantikan sistem yang ada, tapi justru dapat menjadi suatu 

perubahan dan suatu langkah berani untuk keluar dari sistem infratruktur 

perdagangan dan produksi yang ada sebelumnya. Seluruh komponen yang terlibat 

dalam bisnis praktis diaplikasikan secara menyeluruh, seperti produk yang 

tersedia, cara pembayaran, jaminan atas produk yang dijual, cara promosi dan 

sebagainya, segala bentuk aktivitas yang dilakukan memakai internet sebagai 

landasan utamanya. Tidak heran jika berkembangnya E-commerce juga diimbangi 

oleh pemakaian jumah internet. 

Pada tahun 2017, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 

juta jiwa. Angka tersebut meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni 

tahun 2016 yang tercatat mencapai 132,7 juta jiwa. Data tersebut merupakan hasil 

survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 

(APJII). Salah satu faktor penyebab hal tersebut dikarenakan fakta bahwa kegiatan 

berbelanja online telah memengaruhi benak konsumen, karena 46.4% konsumen 

memiliki persepsi bahwa harga di online lebih murah. Inilah mengapa banyak 

konsumen yang memilih untuk berbelanja online, selain lebih menghemat waktu 

mereka juga dapat membandingkan harga.  

Pertumbuhan E-commerce di Indonesia ditambah oleh minat belanja 

masyarakat yang semakin meningkat membuat persaingan setiap E-commerce 

semakin ketat, tidak hanya untuk meraih pendapatan yang ditargetkan namun juga 

untuk meraih rasa loyalitas dalam diri setiap  konsumen mereka. Berdasarkan hasil 

riset di tahun 2017, terdapat sepuluh E-commerce yang berhasil meraih perhatian 

lebih di kalangan masyarakat. 
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Gambar 1.1 : Top Ten E-commerce di Indonesia  

 

Sumber : http://tekno.liputan6.com 

Berdasarkan tabel di atas, dapat di simpulkan bahwa persentase pangsa 

pasar hampir sekitar 21 ribu mengakses lazada.co.id baik untuk melihat produk 

baru ataupun melakukan transaksi. Meskipun setiap tahunnya, penggunaan 

internet semakin banyak namun hal ini terkadang tidak membuat penjualan dari 

sisi E-commerce naik secara instan. Beberapa E-commerce memang berhasil 

mencapai target mereka namun tidak jarang beberapa E-commerce hanya 

memiliki umur tidak lebih dari lima tahun dikarenakan persaingan yang ketat. 

Semakin berkembangnya e-commerce maka hal yang ditawarkan pun 

semakin beragam dan harus memiliki perbedaan atau keunikan dari para 

pesaingnya. Mulai dari kosmetik, peralatan dapur, furnitur, pakaian sampai 

mainan pun semakin marak dalam segi penjualannya. Hal ini didasari oleh 

kebutuhan manusia yang memiliki sifat tidak terbatas. Karena sifatnya yang tidak 

terbatas, kebutuhan manusia memiliki banyak sekali ragamnya. Berikut 

merupakan data jenis-jenis produk yang dijual di E-commerce pada umumnya. 
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Gambar 1.2. Pendapatan E-Commerce tahun 2015-2017 

 

Sumber: http://img.bisnis.com 

 Berdasarkan data di atas, furnitur yang merupakan objek yang dipilih 

peneliti, saat ini merupakan kebutuhan tersier dalam hidup manusia. Pada 

dasarnya, Industri mebel (furniture) adalah industri yang mengolah bahan baku 

atau bahan setengah jadi kayu, rotan, dan bahan alami lainnya menjadi produk 

barang jadi yang mempunyai nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi. Di 

Indonesia, khususnya Jawa Tengah memiliki keunikan kayu yang sulit ditiru oleh 

daerah lain, bahkan negara lain.  

Hal tersebut dapat dijadikan potensi  besar untuk terus dikembangkan, 

sehingga kontribusinya terhadap perekonomian bisa semakin signifikan. Semakin 

tahunnya, industri furnitur memang menawarkan produknya yang baru beserta 

dengan keunikannya sendiri. Berdasarkan data dibawah, bisa dilihat bahwa 

pertumbuhan furnitur selama tahun 2010-2016 bisa dikatakan stabil melihat 

furniture mulai terbilang kebutuhan utama dalam hidup manusia. 
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Gambar 1.3.  Data Pertumbuhan Furnitur di Indonesia 2010-2017 

Sumber: http://www.dataindustri.com/produk/tren- data-pertumbuhan-industri-

furnitur-di-indonesia 

Banyaknya pertumbuhan e-commerce memang banyak memicu 

sekelompok orang untuk mencoba peruntungan di dalamnya. Fabelio.com sendiri  

merupakan salah satu pionir dari e-commerce yang bergerak di bidang furnitur. 

Fabelio.com yang didirikan awal tahun 2015 dan memutuskan untuk bergerak di 

ranah furnitur yang memang tergolong baru di dunia e-commerce. Salah satu 

sosok yang kemudian tergiur dengan potensi pasar e-commerce ini adalah Krishan 

Menon dan Marshal Utoyo yang merupakan pendiri dari Fabelio.com. 

Meski memiliki peluang yang bagus karena sedikitnya pesaing namun 

bidang e-commerce furnitur ini memiliki hal krusial di bidang desain. Untuk 

mengatasi hal ini maka produk Fabelio.com kemudian didesain semenarik 

mungkin agar tidak membosankan. Pada awalnya, sebelum membuat dan 

meluncurkan produk terbaru, mereka bertiga melakukan riset dan analisis data 

Google Analytics. Mereka mencoba mencari apa tren warna, model dan bahan 

furnitur yang sedang berkembang di pasaran. Harga yang ditawarkan pun 
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terbilang terjangkau dikarenakan misi Fabelio.com yang berusaha untuk 

menyentuh seluruh lapisan masyarakat. 

Tidak heran di awal pertumbuhannya sudah mencapai 200% dengan sudah 

memiliki lima cabang dan nilai-nilai jual yang membuatnya berbeda dari e-

commerce yang lain seperti pengiriman gratis, 30 hari perkenalan dan garansi 365 

hari. Hal tersebut ditetapkan tidak terlepas dari usaha untuk menciptakan adanya 

persepsi atau image agar melekat di pikiran masyarakat. Setiap perusahaan 

ataupun brand pastinya ingin menciptakan image. Brand yang kuat serta 

mempunyai kualitas akan dapat menciptakan kepuasan merek (brand satisfaction) 

yang kemudian akan dapat menjadi keunggulan dari brand tersebut bila 

dibandingkan dengan brand lainnya. 

Merek pada dasarnya merupakan gambaran dari perusahaan itu sendiri, 

apa yang dijual oleh perusahaan terpancar oleh merek yang mereka jual. Sebagai 

seorang Public Relations yang menjembatani antara pihak perusahaan dan 

konsumen, penting adanya sistem untuk menangani dan membina hubungan 

dengan konsumen. Jika sistem komunikasi terbangun dengan baik maka akan 

tercipta rasa puas (satisfication) dan timbul loyalitas (loyalty) dalam diri 

konsumennya.  

Membangun pelayanan dengan konsumen (customer relationship 

management) tidak hanya di lakukan pada saat pendekatan pertama kali dengan 

konsumen atau pada saat melayani pesanan pertama saja namun lebih dari itu. 

Penerapan pelayanan customer relationship management harus di lakukan mulai 

dari awal pendekatan dengan konsumen, proses melayani setiap pesanan 

konsumen sampai pada pelayanan setelah pembelian (service after sales). Berawal 

dari aktifitas itulah akan tercipta rasa puas dan tercipta rasa loyalitas.  
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Adanya konsumen yang semakin pandai dan terdidik, menyebabkan 

keinginan dan kebutuhan berubah semakin cepat. Banyak faktor dapat 

mempengaruhi keputusan pembelian, atribut produk yang terdiri dari kualitas 

produk, fitur dan desain merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

keputusan pembelian. Fabelio.com sendiri yang memfokuskan kepada desain 

yang minimalis berusaha memberikan suatu perspektif bahwa desain yang 

ditawarkan merupakan desain yang ingin tampil mengikuti zaman dan selera 

masyarakatnya.  

Desain produk secara langsung dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian. Bagi perusahaan, produk yang dirancang dengan baik adalah produk 

yang mudah dibuat dan di distribusikan. Bagi konsumen, produk yang dirancang 

dengan baik adalah produk yang penampilannya menyenangkan dan mudah untuk 

dipakai. 

Gambar 1.4 Tampilan Website Fabelio.com 

 

                                                                                         Sumber: https://fabelio.com/ 
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Ungkapan di atas dapat berdampak kepada rasa puas dan berujung pada 

suatu image yang sesuai dengan visi dan misi dari Fabelio.com sendiri. Rasa 

loyalitas pun akan muncul dikarenakan rasa puas akan kualitas produksi dan 

image atau reputasi yang baik. Rasa loyalitas itulah yang nantinya harus dibina 

oleh seorang Public Relations dalam menjalani prosedur Customer Relationship 

Management dan hasilnya bisa menjadi aset bagi Fabelio untuk berkembang dan 

memperluas keberadaannya di ranah persaingan E-commerce yang kompetitif.  

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui pengaruh dari rasa puas 

(satisfaction) dalam diri konsumen Fabelio.com dengan brand image yang telah 

melekat sebagai sebuah E-commerce yang siap berkompetisi dengan pesaing 

lainnya sekaligus tetap menjaga image yang dibentuk masyarakat sebagai para 

konsumen Fabelio.com maupun calon pembeli nantinya, serta ekspektasi akan 

kualitas produk Fabelio.com yang dirasakan setelah menggunakan produk 

tersebut, dan pengaruhnya terhadap customer loyalty di Fabelio.com. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam ranah persaingan bisnis, penting bagi suatu perusahaan untuk 

memiliki berbagai strategi seperti visi dan misi, keunikan produk, citra merek yang 

sesuai dengan kualitas sampai ke pembinaan hubungan dengan konsumennya. 

Strategi tersebut dilakukan tidak hanya untuk profit semata namun juga untuk 

pemasaran dalam jangka panjang. Melewati masa globalisasi yang semua dilakukan 

dengan internet, secara langsung melahirkan banyak usaha-usaha E-commerce. 
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Fabelio.com yang merupakan salah satu pionir dari E-commerce bidang 

furnitur menganggap hubungan dengan konsumen merupakan hal krusial, melihat 

persepsi masyarakat merupakan faktor pentingnya strategi pemasaran suatu 

perusahaan. Dalam menumbuhkan hubungan dengan konsumen, harus dilandasi oleh 

rasa puas terhadap kualitas produk Fabelio.com, nantinya akan berdampak kepada 

rasa loyalitas dan menumbuhkan persepsi citra merek dalam benak masyarakat. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh rasa puas dalam 

pengimplementasian bentuk sebuah Customer Relationship Management terhadap 

citra merek dan rasa loyalitas. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 
Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang, maka 

rumusan masalahnya : 

1. Apakah ada pengaruh secara bersamaan antara Customer Satisfication 

terhadap Customer Loyalty konsumen Fabelio.com? 

2. Apakah ada pengaruh antara Customer Satisfication terhadap Customer 

Loyalty konsumen Fabelio.com? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

 

1. Pengaruh secara bersamaan antara Customer Satisfication terhadap 

Customer Loyalty konsumen Fabelio.com? 

2. Pengaruh antara Customer Satisfication terhadap Customer Loyalty 

konsumen Fabelio.com? 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 

1.5.1 Kegunaan Akademis 

 
Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna dalam perkembangan 

ilmu komunikasi khususnya dalam Ilmu Public Relations. Lebih lanjut, 

penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi telaah-telaah ilmiah 

di bidang customer relationship management, Customer Satisfication,, dan 

customer loyalty. 

 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

 

Selain kegunaan teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

membantu Fabelio.com mengkaji persepsi publik terhadap customer 

loyalty dari Fabelio.com, sehingga hasil penelitian dapat menjadi kajian 

dan evaluasi terhadap setiap bentuk hubungan yang akan dibina oleh 

Fabelio.com terhadap konsumen mereka. 

Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini juga menjadi bahan 

pembelajaran dan pertimbangan bagi perusahaan lain yang ingin 

meluncurkan produk baru perusahaan, dengan mengkaji efektivitas dan 

dimensi apa saja yang paling berpengaruh dari Customer Satisfication 

terhadap customer loyalty. 
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1.5.3 Kegunaan Sosial 

 

 Melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan 

dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Fabelio.com yang 

merupakan salah satu E-commerce yang bergerak di bidang furnitur 

sekaligus memperkenalkan Fabelio.com sebagai salah satu merek lokal di 

Indonesia. 

 

1.6 Keterbatasan Penelitian 

       Dalam proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti adanya 

keterbatasan dari penelitian ini adalah kurangnya populasi secara umum 

karena pangsa pasar Fabelio.com sendiri yang sebenarnya ditunjukkan untuk 

lapisan SES A-C namun sayangnya tidak semua dapat dilampaui sehingga 

hasilnya pun tidak mewakili secara umum. 
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                                          BAB II                  

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 
Penelitian terdahulu merupakan suatu acuan dalam menganalisis 

suatu penelitian, maka perlu adanya sumber penelitian terdahulu yang 

dapat menjadi pembanding, Pada sub bab ini peneliti ingin membahas 

beberapa penelitian yang pernah ada sebelumnya yang berkaitan 

dengan Customer Satisfaction dan Customer Loyalty. 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  

        

 

 

Keterangan 1 2 3 

Nama Mia Rahmiati Yemima Septiari Octavianus Mario 

Budiman 

NIM dan 

 

Universitas 

0706213033, 

Universitas Indonesia 

3103010187, Universitas 

 

Katolik Widya Mandala 

Surabaya 

14140110235, 

Universitas 

Multimedia 

Nusantara 
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Judul PENGARUH 

KEPUASAN 

PELANGGAN 

TERHADAP 

LOYALITAS 

PELANGGAN 

(STUDI KASUS : 

HONDA VARIO) 

PENGARUH BRAND 

IMAGE TERHADAP 

CUSTOMER LOYALTY 

MELALUI CUSTOMER 

SATISFACTION 

PADA EXCELSO CAFE 

TUNJANGAN PLAZA DI 

SURABAYA 

PENGARUH 

CUSTOMER 

SATISFACTION 

TERHADAP  

CUSTOMER 

LOYALTY 

FABELIO.COM 

Tujuan 

Penelitian 

Pengaruh kepuasan 

pelanggan terhadap 

loyalitas pelanggan Honda 

Vario 

Mengetahui pengaruh  

brand image terhadap 

Customer Loyalty 

melalui Customer 

Satisfaction pada 

Excelso Cafe Tunjangan 

Plaza di Surabaya. 

Mengetahui 

pengaruh dari 

Customer 

Satisfaction 

terhadap 

Customer Loyalty 

Teori atau 

Konsep 

Komunikasi, Merek citra, 

Consumer Behavior, 

Kepuasan pelanggan 

Komunikasi, Merek, Citra 

Merek, Loyalitas, 

Kepuasan 

Customer 

Satisfaction , 

Loyalitas 
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Metode 

Penelitian 

Kuantitatif. Metode 

pengumpulan data yang 

digunakan adalah 

metode survey dengan 

menyebarkan kuisioner 

Kuantitatif. Metode 

pengumpulan data dalam 

penelitian ini berupa 

kuesioner dan survei.  

 

Kuantitatif.  

Metode 

pengumpulan data 

dalam penelitian 

ini berupa 

kuesioner dan 

survey.  

 

Teknik 

Pengambilan 

Sampel 

Menggunakan teknik 

non probability 

sampling, dan jenis 

metode purposive 

sampling yaitu 

pemilihan sampel 

berdasarkan pada 

berdasarkan 

pertimbangan tertentu 

Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan 

program SEM LISREL 

8.70. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian 

sebanyak 150 responden 

yang dipilih dengan teknik 

sampling purposive. 

Teknik penelitian 

dipilih dengan 

teknik  sampling 

purposive 

Sampel yang 

digunakan 

sebanyak 400 

Kesimpulan Kepuasan pelanggan 

mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan 

terhadap pembentukan 

loyalitas pelanggan, dan 

masing-masing 

Berdasarkan jawaban 

responden terhadap setiap 

pernyataan mengenai 

variabel citra merek 

diketahui bahwa 

responden sangat setuju. 
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Sumber : Olahan Penulis, 2018 

Berdasarkan dengan kedua penelitian terdahulu yang 

ditemukan oleh peneliti maka bisa disimpulkan bahwa variabel yang 

peneliti jadikan acuan seperti customer loyalty, dan customer 

satisfaction akan lebih banyak digunakan kepada para pelanggan-

pelanggan khususnya dalam kasus ini merupakan konsumen dari 

Fabelio.com.  

 

 

dimensinya yaitu product 

quality, price dan service 

quality juga mempunyai 

pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan dimana 

dimensi price menjadi 

dimensi yang paling 

dominan pengaruhnya di 

antara ketiganya. 

 

Berdasarkan analisis data 

yang dilakukan, diketahui 

bahwa variabel citra 

merek berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

variabel Brand Attitude. 

Berdasarkan analisis yang 

dilakukan, diketahui 

bahwa variabel Customer 

Satisfaction berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap variabel Brand 

Attitude 
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Melihat dari kedua penelitian terdahulu yang dipilih peneliti 

terdapat kesamaan dalam pemilihan respondennya yaitu para 

customer secara general. Pemilihan konsumen yang penulis jadikan 

acuan adalah mereka yang berbelanja di antara awal tahun 2018.  

Perbedaan yang peneliti bandingkan dengan kedua penelitian 

terdahulu yang penulis pilih terdapat pada objek yang akan dijadikan 

bahan penelitian. Fabelio.com sendiri merupakan start-up yang 

berfokus kepada e-commerce sebagai aktivitas transaksi mereka 

berbeda dengan kedua penelitian di atas yang mengambil objek 

sebuah corporate yang bisa diibaratkan sudah jauh lebih established. 

Kontribusi penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah peneliti 

mendapat masukan teori dan pengaplikasiannya mengenai teknik 

pengambilan sampel yaitu purposive sampling. 

 

2.2 Teori danKonsep 

 
2.2.1. Customer Satisfaction (Kepuasan Pelanggan) 

 

Bagi perusahaan, kepuasan konsumen merupakan dasar menuju 

terwujudnya konsumen yang  loyal. Menurut Philip Kotler (2005, h.46) 

mengemukakan bahwa “satisfaction is a person’s feeling of pleasure 

or disappointment resulting from comparing a product’s perceived 

performance ( or outcome ) in relation to his or her expectations” yang 

berarti kepuasan konsumen (customer satisfaction) adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang 
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dirasakan dibandingkan dengan harapan. Berdasarkan pendapat Kotler 

bisa disimpulkan bahwa rasa kepuasan muncul dikarenakan kinerja 

yang didapat sesuai dengan kualitas dan harapan. 

Apabila kinerja produk atau jasa lebih rendah dari harapan 

konsumen, maka konsumen akan merasa tidak puas. Jika kinerja sesuai 

dengan harapan maka konsumen akan merasa puas, jika kinerja sampai 

melebihi harapan, maka konsumen akan merasa sangat puas. Menurut 

Tjiptono, (2016, h.146), ia mendefinisikan kepuasan konsumen atau 

ketidakpuasan konsumen yaitu sebuah “respon konsumen terhadap 

evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya 

dan kinerja aktualisasi produk yang dirasakan setelah pemakaian”.  

Pada biasanya, konsumen menilai tingkat kepuasan dan 

ketidakpuasan mereka setelah menggunakan jasa dan menggunakan 

tanggapan atau pendapat mereka untuk memperbaharui persepsi 

mereka tentang kualitas merek tersebut. Konsumen tidak hanya menilai 

kepuasan berdasarkan informasi dari mulut ke mulut atau iklan 

perusahaan. Namun, konsumen harus benar-benar menggunakan suatu 

jasa untuk mengetahui puas atau tidaknya dengan hasilnya. 
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2.2.3.1 Faktor – Faktor Customer Satisfaction 

 

 
Kepuasan konsumen ditentukan oleh persepsi konsumen atas 

kualitas produk atau jasa dalam memenuhi harapan konsumen. 

Konsumen akan merasa puas jika harapan konsumen terpenuhi. Secara 

sederhana kepuasan bisa diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu 

atau membuat sesuatu memadai.  

Menurut Tjiptono (2014, h.363) “kepuasan atau ketidakpuasan 

konsumen adalah respon konsumen terhadap evolusi ketidaksesuaian 

yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk 

yang dirasakan”. Melihat persaingan yang semakin ketat ini, semakin 

banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen sehingga hal ini menyebabkan setiap perusahaan 

harus menempatkan orientasi pada kepuasan konsumen sebagai tujuan 

utama, maka sangat penting perusahaan untuk memenangkan 

persaingan dengan salah satunya memuaskan konsumennya. 

Dalam menumbuhkan suatu rasa puas dalam diri konsumen, 

terdapat tahapan yang dapat digunakan oleh penjual untuk membina 

dan menimbulkan rasa puas. Di bawah ini adalah model mengenai 

kepuasan konsumen menurut Tjiptono (2008, h.25) yang 

memperlihatkan bahwa kepuasan konsumen berasal dari nilai yang 

diberikan oleh perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 
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Gambar 2.1: Kepuasan Pembelian Pelanggan 

 

Sumber : (Tjiptono,2008, h.25) 

Menurut Fandy Tjiptono (2008, h.360), faktor faktor yang 

menjadi indikator dalam pembentukan kepuasan pelanggan adalah: 

a. Kinerja Pelayanan (Service Performance) : Perusahaaan sangat 

bergantung pada kualitas yang diberikan kepada konsumennyaa. 

Begitupula dengan memakai yang bergerak di bidang produk, 

melalui agen sales yang secara langsung menyodorkan jasa sebuah 

perusahaan melalui produk yang ditawarkan. Kinerja pelayanan 

memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan konsumen. Kualitas 

yang didapat dari kinerja yang baik ,memberikan suatu dorongan 

kepada konsumen untuk menjalin hubungan yang kuat dengan 

perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini 

memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama 

harapan konsumen serta kebutuhan mereka.  
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b.    Kualitas produk : Kualitas barang yang diberikan bersama-sama 

dengan pelayanan akan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap 

pelayanan yang diterima. Semakin baik kualitas barang akan 

menigkatkan kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diterima 

begitupula sebaliknya. 

c.  Harga : Sebagai suatu acuan dalam membeli sebuah barang, 

pembeli memandang harga sebagai indikator dari kualitas produk atau 

jasa terutama bagai mereka yang melakukan transaksi secara online 

,dimana memiliki kondisi yang sulit untuk dideteksi sebelum dipakai. 

Maka ada kecenderungan bagi konsumen untuk mengunakan harga 

sebagai dasar menduga kualitas suatu barang maka konsumen biasanya 

cenderung melihat harga yang lebih tinggi mewakili kualitas yang 

tinggi. 

 

Gambar 2.3. Manfaat Kepuasan Pelanggan 

 

   

 

 

 

 

 

Sumber : (Tjiptono & Chandra, 2012, h.57) 

Kepuasan Pelanggan 

 

Pembelian 

Ulang 

Respons Positif 

Loyalitas 

Pelanggan 

Penjualan 

Silang 

Pertambahan 

Jumlah 

Pelanggan Baru 
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2.2.1.2 Dimensi Customer Satisfaction 

Dalam proses membina suatu hubungan dan menumbuhkan 

rasa puas dalam diri konsumen diperlukan adanya suatu sistematika agar 

proses pembinaan dapat berjalan sesuai strukturisasi. Menurut Mandal 

(2014, h.140), terdapat tiga dimensi dalam memenuhi kepuasan 

konsumen:  

1. Aksesbilitas (Accessibility) : aksesibilitas merupakan suatu 

ukuran kenyamanan atau kemudahan pencapaian lokasi dan 

hubungannya satu sama lain, mudah atau sulitnya lokasi tersebut 

dicapai atau ditemukan beserta informasi lengkap mengenai 

contact center seperti email dan nomor telepon sehingga 

memudahkan konsumen menghubungi pihak perusahaan. 

2. Pelayanan (Services) : Bentuk rasa puas akan menuntun kepada 

rasa loyalitas. Semua bermula dari pelayanan yang diberikan 

kepada konsumen. Pelayanan yang diberikan merupakan 

cerminan merek suatu perusahaan. Pelayanan yang diberikan 

tidak hanya ketika proses pembelian saja namun hingga proses 

setelah pembelian selesai dilakukan. Proses pelayanan yang 

dilakukan merupakan salah satu bentuk hubungan yang dibangun 

oleh perusahaan melewati Sales atau Customer Service sebagai 

wakil representatif perusahaan mempunyai tugas untuk membina 

hubungan dengan para konsumennya. Mulai dari proses transaksi, 
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proses pengiriman barang sampai proses penyelesaian masalah 

jikalau terdapat komplain. 

3. Keakuratan (Accuracy) : ketepatan dalam mengukur, membaca, 

dan mencatat hasil ukur. Informasi yang disampaikan oleh Sales 

dan Customer Service dapat ditangkap dengan baik oleh 

konsumen. Pemberian informasi yang diberikan pun dimulai dari 

tata bahasa dan gaya bahasa yang baik namun dapat menarik 

perhatian konsumen. Melihat pada kasus perusahaan Fabelio.com 

yang merupakan toko online, keakuratan sebuah informasi 

haruslah dijaga karena pihak konsumen terkadang hanya 

bermodalkan gambar di website saja jikalau memang produk 

yang ia mau tidak memiliki display atau ditampilkan di muka 

umum. 
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2.2.2.    Teori Customer Loyalty 

Loyalitas konsumen telah dilihat oleh beberapa peneliti sebagai 

keinginan tertentu dari dalam diri konsumen kepada produsen atau 

penjual untuk terus melakukan pembelian ulang. Dari pandangan 

perilaku, loyalitas konsumen didefinisikan sebagai patronase ulang, yaitu 

proporsi seseorang pembeli memilih produk atau jasa yang sama secara 

spesifik. Kategori dibandingkan dengan jumlah total pembelian yang 

dilakukan oleh pembeli dalam kategori tersebut terletak pada kenyataan 

bahwa niat mungkin tidak mengarah ke tindakan, dan perilaku 

pembelian berulang mungkin tidak mencerminkan niat atau tidak 

berdasarkan kepada kebutuhkan namun didasari oleh adanya rasa 

kenyamanan dari dalam diri konsumennya. 

Dalam suatu perusahaan, rasa loyalitas dibina dengan sistem 

ataupun cara tersendiri. Customer Relationship Management (CRM) 

merupakan suatu sistem yang dilakukan oleh marketing sebagai bentuk 

pengelolaan hubungan yang baik dengan konsumennya. Menurut Peelen 

(2003, h.3), “CRM as the automation of horizontally integrated business 

processes invoving front office customer contact points (Marketing, 

Sales, Service, and Support) via multiple, inerconected delivery 

channels.” Yang dalam arti lebih luas, CRM adalah bauran dari unsur-

unsur bisnis dalam membangun dan  dan memelihara hubungan dengan 

konsumen yang menguntungkan dengan menghantarkan nilai dan 

kepuasan konsumen melalui beberapa saluran komunikasi. Melalui 
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sistem ditambah dengan pelayanan yang baik, maka akan tercipta rasa 

loyalitas dalam diri konsumennya. 

Menurut Fandy Tjiptono (2000, h.110) sebuah loyalitas adalah 

”komitmen konsumen terhadap suatu merek, toko, pemasok berdasarkan 

sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang 

konsisten”. konsumen yang melakukan pembelian secara berkala 

(retention purchase) merupakan konsumen yang sudah memiliki rasa 

loyalitas yang dilandasi oleh kepuasan terhadap merek tersebut.  

Salah satu fokus utama sebuah perusahaan adalah memberikan 

kualitas pelayanan yang baik sehingga tercipta suatu rasa nyaman dalam 

diri konsumen. Fungsi dalam sebuah manajemen pemeliharaan 

hubungan yaitu untuk memperbaiki tingkat kepuasan konsumen, 

meningkatkan loyalitas konsumen dan meningkatkan pendapatan dari 

konsumen yang ada, dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan, 

globalisasi dan perputaran konsumen serta perkembangan biaya 

pengakuisisian konsumen. Salah satu penerapan strategi membina 

hubungan dengan konsumen adalah melalui Loyalty Program (program 

loyalitas). Berhubungan dengan hal tersebut, perusahaan dapat 

mendesain suatu program loyalitas yang sesuai untuk konsumennya 

didasari oleh kemampuan pelayanan yang baik.  

Loyalitas dapat bernilai besar untuk kedua konsumen dan 

perusahaan. Konsumen bersedia untuk melakukan pembelian mereka 

sehingga secara langsung membawa dampak yang besar baik dalam 
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bentuk profit maupun publikasi. Ketika mereka setia kepada perusahaan, 

konsumen akan selalu menyediakan waktunya mencari-mencari dan 

mengevaluasi pembeliannya. Loyalitas konsumen merupakan salah satu 

pendorong utama keberhasilan dalam e-commerce. Konsumen setia akan 

terus bertambah dari waktu ke waktu untuk membawa pendapatan yang 

substansial. Banyak konsumen yang cenderung untuk memanfaatkan 

layanan yang sesuai dengan perkembangan zaman yang cenderung lebih 

bersifat mudah dan instan. Konsumen akan peka ketika terjadi kesalahan 

terhadap pelayanan konsumen, penurunan harga, dan menyebarkan 

positif word-of-mouth tentang hal tersebut kepada orang lain. Secara 

langsung, loyalitas konsumen dapat menjadi sumber utama pertumbuhan 

yang berkelanjutan dan keuntungan dan aset yang kuat terhadap suatu 

perusahaan. 

2.2.2.1. Manfaat Loyalitas 

 
Dalam penerapannya manfaat dari sebuah rasa loyalitas, antara 

lain mendapatkan konsumen sekaligus mempertahankan konsumen, 

mengetahui konsumen yang menguntungkan hingga 

mengembangkannya untuk keperluan profit perusahaan. Pada 

dasarnya, pemeliharaan rasa loyalitas bertujuan untuk proses adaptasi 

antara perusahaan dengan konsumennya dengan mengetahui apa yang 

diinginkan oleh konsumennya perusahaan dapat memenuhi kemauan 

dari konsumennya.  

 

Pengaruh Customer Satisfaction...,Oktavianus Mario Budiman, FIKOM UMN, 2018



26 

Penerapan sebuah pemeliharaan rasa loyalitas menjanjikan 

sejumlah manfaat utama, seperti cost effectiveness, loyalitas konsumen, 

kualitas pelayanan, profitabilitas (Tjiptono, 2007, h, 165). Berikut 

beberapa manfaatnya: 

a. Efisiensi biaya dalam melayani repeat customer. Biaya yang 

dibutuhkan untuk menarik konsumen cenderung lebih mahal 

dibandingkan mempertahankan konsumen lama. 

b. Kepuasan dan loyalitas konsumen. Adanya dukungan dan 

kepercayaan konsumen menjadi salah satu sumber kekuatan dalam 

mempengaruhi daya survival perusahaan. 

c. Feedback, berdasarkan konsep loyalitas, dimana konsumen yang 

puas dan loyal terhadap produk atau jasa perusahaan sangat berharga 

bagi perusahaan dan berpotensi menyebarluaskan pengalaman positif 

kepada orang lain. 

d. Perusahaan berusaha menjalin relasi dengan konsumen tujuannya 

untuk mendapatkan laba melalui penjualan produk dan jasa. 

 

2.2.2.2. Dimensi Loyalitas 

Griffin (2005, h. 31 – 35) memiliki karakteristik untuk 

menandakan dan mengukur bahwa seorang konsumen loyal terhadap 

sebuah brand,yaitu: 
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a. Melakukan pembelian berulang yang teratur (repeat purchases) 

konsumen melakukan pembelian produk atau jasa secara terus menerus 

dalam jangka waktu tertentu. Misalnya membeli 5 produk dalam 

jangka waktu 15 bulan. 

b. Membeli dari berbagai jenis produk yang sama atau serupa 

(Purchase across product and service lines) 

Hal ini mengatakan bahwa konsumen juga mencoba produk atau jasa 

lainnya yang ditawarkan pada satu perusahaan yang sama. 

c. Merekomendasikan kepada orang lain (Refers others) 

Konsumen tidak hanya sekadar membeli dan menikmati produk atau 

jasa tersebut sendiri, tetapi juga memberikan referensi kepada kerabat 

dekat atau keluarga, dan meyakinkan bahwa produk atau jasa  dari 

suatu merek tersebut dapat dipercaya. 

d. Memiliki kekebalan terhadap penawaran produk pesaing 

(immunity to the pull of the competition) 

Hal ini mengatakan bahwa konsumen akan mempertimbangkan atau 

bahkan menolak tawaran dari produk atau jasa pesaing. Sikap tersebut 

terbentuk ketika konsumen merasa puas dengan produk atau jasa sebuah 

perusahaan, sehingga dapat menumbuhkan kecintaan dan loyalitas 

yang mendalam terhadap sebuah produk atau jasa pesaing dari merek 

tertentu. 
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Dalam proses menjaga loyalitas, satu hal yang diperlukan 

adalah jika mereka memutuskan untuk kembali melakukan pembelian. 

Tidak hanya untuk kepentingan profit semata namun juga merupakan 

langkah pertama dalam membentuk rasa loyalitas. Berikut merupakan 

lima tahap proses pembelian konsumen menurut Kotler dan Amstrong 

(2014, h. 176)  

 

        Gambar 2.3 Proses Keputusan Pembelian 

 

 

                Sumber : (Kotler dan Amstrong, 2014, h.176) 

 

Proses pengenalan masalah (need recognition) dimulai dari 

ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan yang dialami. 

Kebutuhan tersebut dapat dipacu oleh rangsangan internal.Dalam 

beberapa kasus lainnya, kebutuhan juga dapat didorong oleh kebutuhan 

eksternal,seseorang menjadi ingin memiliki motor seperti yang dimiliki 

tetangganya. 

Pada tahap ini pemasar perlu melakukan identifikasi keadaan 

yang dapat memicu timbulnya kebutuhan konsumen. Para pemasar 

dapat melakukan penelitian pada konsumen untuk mengidentifikasi 

rangsangan yang paling sering membangkitkan minata mereka 

terhadap suatu produk. Tahap selanjutnya adalah pencari informasi. 

Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk 

Need 

Recognition 

Postpurchase 

behavior 

Purchase 

decision 

Evaluation of 

alternatives 

Information 

search 
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mencari informasi yang lebih banyak. Mereka akan mencari 

serangkaian informasi tentang sebuah produk. Setelahnya, konsumen 

akan masuk kedalam tahap pencarian informasi secara aktif.  

Mereka akan mencari informasi melalui bahan bacaan, 

pengalaman orang lain, dan mengunjungi toko untuk mempelajari 

produk tertentu. Yang dapat menjadi perhatian pemasar dalam tahap ini 

adalah bagaimana caranya agar pemasar dapat mengidentifikasi 

sumber-sumber utama atas informasi yang didapat konsumen dan 

bagaimana pengaruh sumber tersebut terhadap keputusan pembelian 

konsumen selanjutnya. 

Secara umum, konsumen mendapatkan sebagian informasi 

tentang sebuah produk melalui sumber komersial-yaitu sumber yang 

didominasi oleh pemasar. Namun, informasi yang paling efektif berasal 

dari sumber pribadi. Tiap-tiap informasi komersial menjalankan 

perannya sebagai pemberi informasi, dan sumber pribadi menjalankan 

fungsi legitimasi atau evaluasi. Melalui sebuah aktivitas pengumpulan 

informasi, konsumen dapat mempelajari merek-merek yang bersaing 

beserta fitur-fitur yang dimiliki oleh setiap merek sebelum 

memutuskan untuk membeli merek yang mana. 

Tahap selanjutnya adalah evaluasi alternatif dalam tahap ini 

setelah mengumpulkan informasi sebuah merek, konsumen akan 

melakukan evaluasi alternatif terhadap beberapa merek yang 

menghasilkan produk yang sama. Pada tahap ini ada tiga buah konsep 

Pengaruh Customer Satisfaction...,Oktavianus Mario Budiman, FIKOM UMN, 2018



30 

dasar yang dapat membantu pemasar dalam memahami proses evaluasi 

konsumen. Pertama, konsumen akan berusaha memenuhi 

kebutuhannya. Kedua, konsumen akan mencari manfaat tertentu dari 

solusi produk. Ketiga, konsumen akan memandang masing-masing 

produk sebagai sekumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-

beda dalam memberikan manfaat yang digunakan dan  untuk 

memuaskan kebutuhan itu.  

Atribut yang diminati oleh pembeli dapat berbeda-beda 

tergantung pada jenis produknya. Contohnya, konsumen akan 

mengamati perbedaan atribut sperti ketajaman gambar, kecepatan 

kamera, ukuran kamera, dan harga yang terdapat pada sebuah kamera. 

Selain itu, pada tahap evaluasi alternatif konsumen juga membentuk 

sebuah preferensi atas merek-merek yang ada dalam kumpulan pribadi 

dan konsumen juga akan membentuk niat untuk membeli merek yang 

paling di sukai dan berujung pada keputusan pembelian. 

Hingga pada akhirnya tahapan keputusan pembelian, konsumen 

dipengaruhi oleh dua faktor utama yang terdapat diantara niat 

pembelian dan keputusan pembelian yaitu sikap orang lain, yaitu 

sejauh mana sikap orang lain mengurangi alternatif yang disukai 

seseorang akan bergantung pada dua hal. Pertama, intensitas sikap 

negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai calon konsumen.  

Kedua, motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang 

lain Semakin gencar sikap negatif orang lain dan semakin dekat orang 
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lain tersebut dengan konsumen, maka konsumen akan semakin 

mengubah niat pembeliannya. Keadaan sebaliknya juga berlaku, 

preferensi pembeli terhadap merek tertentu akan meningkat jika orang 

yang ia sukai juga sangat menyukai merek yang sama. 

Faktor yang kedua adalah faktor situasi tidak terduga yang 

dapat mengurangi niat pembelian konsumen. Contohnya, konsumen 

mungkin akan kehilangan niat pembeliannya ketika ia kehilangan 

pekerjaannya atau adanya kebutuhan yang lebih mendesak pada saat 

yang tidak terduga sebelumnya.  

Keputusan konsumen untuk memodifikasi, menunda atau 

menghindari keputusan pembelian sangat dipengaruhi oleh risiko yang 

dipikirkan  Dalam hal ini, pemasar harus memahami faktor-faktor yang 

menimbulkan perasaan dalam diri konsumen akan adanya risiko dan 

memberikan informasi serta dukungan untuk mengurangi risiko yang 

dipikirkan konsumen. 

Setelah itu tahap terakhir yaitu perilaku pasca pembelian, 

setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan 

atau ketidakpuasan tertentu. Tugas pemasar tidak berakhir begitu saja 

ketika produk dibeli. Para pemasar harus memantau kepuasan 

pascapembelian, tindakan pascapembelian dan pemakaian produk 

pasca pembelian. 

Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat 

harapan pembeli atas produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli 
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atas produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah daripada 

harapan, pembeli akan kecewa. Sebaliknya, jika kinerja produk lebih 

tinggi dibandingkan harapan konsumen maka pembeli akan merasa 

puas. Perasaan-perasaan itulah yang akan memutuskan apakah 

konsumen akan membeli kembali merek yang telah dibelinya dan 

memutuskan untuk menjadi konsumen merek tersebut atau 

merferensikan merek tersebut kepada orang lain. 

2.2.2.3. Tahapan Loyalitas 

Konsep mengenai loyalitas konsumen menurut Griffin (2005, 

h.4) merupakan sebuah “konsep yang lebih mengarah kepada perilaku 

(behavior) dibandingkan dengan sikap (attitude) dan seorang 

konsumen yang loyal karena memperlihatkan perilaku pembelian yang 

dapat diartikan sebagai pola pembelian yang teratur dan dalam waktu 

yang lama, yang dilaukuan oleh unit-unit pembuat atau pengambil 

keputusan”. Menurut Griffin (2005, h.35), membagi tahapan 

pembentukan loyalitas sebagai berikut: 

1. Suspect yaitu individu yang melakukan aktivitas pembelian 

ataupun yang mungkin akan membeli barang atau jasa perusahaan 

tetapi belum mengetahui apapun mengenai perusahaan dan barang atau 

jasa yang ditawarkan. 

2. Prospects yaitu orang-orang yang memiliki kebutuhan akan suatu 

produk atau jasa dan yang mempunyai kemampuan untuk membelinya. 

Dalam pengertiannya adalah meskipun konsumen belum melakukan 
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pembelian, konsumen tetap mengetahui keberadaan perusahaan barang 

atau jasa yang ditawarkan, karena seseorang telah merekomendasikan 

barang atau jasa tersebutkepadanya. 

3. Disqualified Prospects yaitu konsumen sudah mengetahui 

keberadaan barang ataupun jasa, namun belum memiliki kebutuhan 

akan barang tersebut. 

4. First Time Customer yaitu konsumen yang membeli untuk 

pertama kalinya dan masih tergolong konsumen baru. 

5. Repeat Customer yaitu konsumen yang telah melakukan 

pembelian suatu produk sebanyak dua kali atau lebih, mereka adalah 

yang melakukan pembelian atas produk yang sama sebanyak dua kali 

atau lebih, atau membeli dua macam produk yang berbeda dalam dua 

kesempatan yang berbedapula. 

6. Client yaitu konsumen yang sudah menjalin hubungan yang baik 

dengan perusahaan tersebut dan memiliki ikatan emosional yang kuat 

sehingga tidak mudah terpengaruh oleh produk pesaing sehingga 

konsumen melakukan pembelian terhadap semua barang yang 

ditawarkan dengan kondisi mereka membutuhkan barang itu. 

7. Advocates yaitu mereka yang membeli barang atau jasa yang 

ditawarkan serta juga melakukan pembelian secara teratur atau rutin. 

Namun mereka mendorong teman-teman mereka agar membeli barang 

atau jasa untuk direkomendasikan pada orang lain. Dengan begitu 

secara tidak langsung mereka telah membantu melakukan pemasaran 
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untuk perusahaan dan membawa konsumen untuk perusahaan. 

Tahapan loyalitas yang diungkapkan Griffin dikenal dengan 

istilah sebagai “profit generator system”. Prosesnya dimulai ketika 

konsumen memasuki sistem pemasaran yang digunakan oleh 

perusahaan tersebut kemudian akan tersaring menjadi qualified 

prospect dan disqualified prospects. Dalam hal ini, disqualified 

prospect tidak menguntungkan bagi perusahaan, maka disqualified 

prospects keluar dari sistem, sementara qualified prospects masuk ke 

proses-proses selanjutnya.  

Kemudian seluruh qualified prospect difokuskan menjadi “first 

time buyer”, setelah itu didorong menjadi repeat customers, loyal 

client dan paling akhir menjadikan mereka sebagai advocates bagi 

perusahaan dimana advocates ini akan mempengaruihi orang lain agar 

membeli produk atau jasayang ditawarkan dari perusahaan. Seluruh 

aktivitas ini dilakukan dalam bentuk pengupayaan menciptakan 

loyalitas dalam diri konsumen. Melihat beberapa perusahaan yang 

semakin tumbuh, rasa loyalitas dalam diri konsumen juga harus 

berkembang agar perusahaan dapat berkembang secara maksimal 

dalam pencapaian target yang sudah ditetapkan. 
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2.2.2.4.  Hubungan Customer Satisfaction dengan Customer Loyalty 

Hubungan antara Customer Loyalty dan Customer Satisfaction  

menurut Griffin mengacu kepada “wujud perilaku manusia dari unit-

unit pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian secara terus- 

menerus”. Pembelian yang dilakukan tidak hanya berdampak kepada 

perusahaan saja namun juga menimbulkan ikatan antara konsumen 

dengan konsumen. Sementara menurut Tjiptono (2008, h.349) 

“terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya hubungan antara perusahaan dengan konsumennya 

menjadi harmonis”.  

Dampak dari hubungan tersebut merupakan dasar yang baik 

bagi konsumen dan menciptakan adanya rasa loyalitas dan 

memunculkan rasa untuk melakukan pembelian ulang dan terciptanya 

kesetiaan terhadap merek serta membuat satu rekomendasi dari mulut 

ke mulut (Word of mouth) sehingga menguntungkan bagi perusahaan. 
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2.3. Hipotesis 
 

 

Hipotesis adalah pernyataan dalam penelitian kuantitatif di mana 

peneliti membuat prediksi atau dugaan tentang hasil, dari hubungan antara 

atribut atau karakteristik (Creswell, 2008 ). Berikut merupakan Hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian ini: 

 

H1 : Terdapat pengaruh secara bersamaan antara customer satisfaction 

terhadap Customer Loyalty. 

H0 : Tidak terdapat pengaruh secara bersamaan antara customer 

satisfaction terhadap Customer Loyalty. 

H2 : Terdapat pengaruh customer satisfaction terhadap Customer 

Loyalty 

H0     : Tidak terdapat pengaruh customer satisfaction terhadap Customer 

Loyalty. 
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2.4. Kerangka Teoritis 
 

 

 
 

 

 

 

 

Hipotesis 

H1 : Terdapat pengaruh secara bersamaan antara customer satisfaction.terhadap       

Customer Loyalty  

H2 : Terdapat pengaruh customer satisfaction terhadap Customer Loyalty. 

 

H2 

H1 

Customer Satisfaction 

(X) 

- Accessibility 

- Services 

- Accuracy 

(Mandal, 2015) 

Customer Loyalty ( Y2 ) 

- Repeat Buyer 

- Purchases across product and 

services line  

- Refers others 

- Immunity 

 (Griffin, 2005) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 
3.1 Sifat dan Jenis Penelitian 

 
Penelitian dengan judul “Pengaruh Customer Satisfaction terhadap 

Customer Loyalty Fabelio.com” termasuk dalam penelitian kuantitatif, yaitu 

menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap suatu sistem yang 

melibatkan manusia. 

Menurut (Nugroho, 2012, hl. 1) menjelaskan bahwa metode kuantitatif 

merupakan “penerapan metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah rumit 

yang muncul dalam pengarahan dan pengelolaan dari suatu sistem besar manusia 

dalam industri atau bisnis”. Pada dasarnya, penelitian kuantitatif memfokuskan 

kepada keputusan-keputusan yang didasarkan atas implementasi metode-metode 

yang diterapkan.  

Menurut Neuman (2007), penelitian kuantitatif berawal dari hipotesa 

peneliti dengan konsep dalam bentuk variabel yang jelas. Perhitungan dilakukan 

melalui proses yang sistematis dengan standarisasi yang berlaku agar hasil yang 

didapat merupakan hasil yang objektif. Penelitian ini menggunakan paradigma 

penelitian positivism-empiris, karena peneliti mengambil variabel customer 

satisfaction, yang melibatkan pengalaman subjektif dari sampel. 
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Dalam proses pencarian data, penulis memilih untuk memfokuskan 

aspek keluasan data, agar hasil data dapat dianggap sebagai representasi dari 

populasi yang penulis inginkan. Maka dari itu, data yang diterima merupakan 

data yang terkualifikasi, dalam artian data tersebut memiliki konsep yang jelas 

dan sudah diuji reliabilitas dan validitasnya. 

Menurut (Kriyantono, 2014:56) ciri penelitian kuantitatif yaitu menguji, 

mendukung atau menolak hipotesa awal dari peneliti. Data yang dikumpulkan 

digunakan sebagai sarana konfirmasi teori. Jika terdapat kesalahan, maka 

penulis harus menganalisis ulang apakah ada kesalahan dalam proses 

pengambilan sampel atau operasionalisasi konsep yang tidak cocok sehingga 

menghasilkan hasil yang tidak valid. Hasil riset pun harus dapat 

digeneralisasikan, karena sampel yang diambil merupakan representasi dari 

seluruh populasi, operasionalisasi konsep, serta alat ukur yang valid dan 

reliabel. 

Penelitian ini bersifat eksplanatif, yaitu ditujukan untuk menjelaskan 

hubungan satu variabel dengan variabel lain, karena itu sesuai untuk digunakan 

karena peneliti ingin mengetahui hubungan antara variabel customer 

satisfaction terhadap customer loyalty Fabelio.com. 

 

3.2.  Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode survei, yaitu 

dengan menarik sampel dari populasi tertentu kemudian mengajukan 
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pertanyaan dalam bentuk kuisioner sebagai instrumen pengumpulan datanya 

dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka, apa yang mereka pikir, rasakan, 

atau kecenderungan suatu tindakan. Responden tersebut nantinya dianggap 

mewakili populasi tertentu.  

Secara umum, terdapat dua jenis metode survei, yaitu survei deskriptif 

dan eksplanatif. Jenis survei yang digunakan peneliti adalah eksplanatif. 

Melihat fokus utama peneliti adalah ingin menjelaskan dan mengetahui 

mengapa suatu situasi bisa terjadi beserta dengan faktor-faktor yang 

memengaruhinya, dengan kata lain peneliti menjelaskan hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Hal ini membuat peneliti memilih menggunakan jenis 

survei eksplanatif. Kuesionernya pun nantinya berkaitan erat dengan masalah 

penelitian, atau juga hipotesis penelitian yang dirumuskan. 

Data yang diperoleh lewat penggunaan kuesioner adalah data yang 

dikategorikan sebagai data faktual. Kuesioner yang didesain dengan baik dapat 

mengumpulkan informasi sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh peneliti. 

Hasil kuesioner sangat banyak tergantung pada subjek penelitian sebagai 

responden, sedangkan pihak peneliti dapat mengupayakan peningkatan 

reliabilitas itu dengan cara penyajian kalimat-kalimat yang jelas dan 

disampaikan dengan strategi yang tepat. 

Survei eksplanatif biasanya menjelaskan hubungan antar gejala, dan 

umumnya menggunakan hipotesis untuk selanjutnya diuji kebenarannya. 

Dalam kaitan ini, survei eksplanatif dapat diidentifikasi dengan adanya 

pernyataan asosiatif (hubungan keterkaitan) atau pernyataan komparatif 
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(perbandingan). Menurut Kriyantono (2014, hlm 60) dijelaskan bahwa metode 

survei eksplanatif terbagi menjadi dua sifat, yaitu komparatif yang menjelaskan 

perbandingan antarvariabel dan asosiatif yang menjelaskan korelasi 

antarvariabel, dimana sifat ini yang peneliti gunakan. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner yang terdiri dari 

pernyataan terstruktur berdasarkan indikator dari dimensi dalam variabel 

penelitian. Dalam survei, proses pengumpulan dan analisis data sosial bersifat 

sangat terstruktur dan mendetail melalui kuesioner sebagai instrument utama 

untuk mendapatkan informasi dari sejumlah responden yang diasumsikan 

mewakili populasi secara spesifik. Sehingga penggunaan teknik sampling yang 

benar sangat menentukan kualitas riset. 

 

3.3         Populasi dan Sampling 

 

3.3.1       Populasi 

 

Creswell (2008) berpendapat bahwa “A population is a group of 

individuals who have the same characteristic.”Secara singkat, dapat diartikan 

juga populasi merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa individu, 

yang memiliki kesamaan karakteristik. Populasi pada masa prosesnya akan 

memberikan data konkret karena adanya kesamaan karakteristik atau 

pandangan terhadap hal yang ditargetkan.  

Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Fabelio.com. Hal yang 

menjadi pertimbangan peneliti dalam memilih populasi tersebut karena para 

konsumen Fabelio.com sudah mengetahui detail produk-produk yang dijual di 
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Fabelio.com dan telah menggunakan produk-produk yang dijual di 

Fabelio.com dalam jangka panjang dan secara berkala. Dalam penelitian ini 

konsumen Fabelio.com dapat menjadi representasi kepuasan masyarakat yang 

sudah pernah menggunakan produk-produk yang dijual di Fabelio.com dan 

juga menjadikan Fabelio.com sebagai pilihan pertama mereka dalam memilih 

furnitur. Jumlah populasi yang ada berjumlah 30.669 orang yang merupakan 

mereka yang sudah membuat akun di Fabelio.com  

 

3.3.2 Sampling 

Dalam proses pelaksanaan pencarian data, peneliti tidak harus meneliti 

keseluruhan objek yang dijadikan pengamatan karena adanya keterbatasan 

tertentu. Peneliti lebih fokus kepada mempelajari, memprediksi, dan 

menjelaskan sifat-sifat suatu objek atau situasi hanya dengan mempelajari 

sebagian dari objek tersebut. Maka dari itulah dibutuhkan adanya sampel yang 

nantinya dianggap mewakili populasi yang bersangkutan. 

Dalam menentukan sampel peneliti harus mengikuti prosedur yang 

sistematis dikarenakan sampel yang akan diambil harus bisa menjadi 

representasi dari populasi. Prosedur tersebut dinamakan sebagai teknik 

sampling. Menurut Kriyantono (2012:161), teknik total sampling dapat disebut 

dengan sensus yaitu periset mengambil seluruh anggota populasi sebagai 

respondennya. Total responden pada penelitian ini adalah seluruh konsumen 

Fabelio.com. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teknik penelitian yang 

dipilih adalah teknik sampling purposive. Sampel yang digunakan sebanyak 

400. 
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Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menghitung jumlah sampel 

yang dibutuhkan menggunakan rumus Slovin. Dengan perhitungan sampel 

menggunakan rumus Slovin, peneliti menggunakan batas toleransi kesalahan 

sebesar 5% (0,05). 

 

 

 

 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

E = error tolerance (batas toleransi kesalahan)  

 

𝑛 =  
28924

1 + 28924 𝑥 (0.5)2
 

 

𝑛 =  400,339 ≈ 400 

 

Dari hasil perhitungan rumus Slovin, jumlah sampel yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini sebanyak 400 orang. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling 

yakni dengan purposive sampling. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan oleh peneliti ini merupakan sekelompok individu terpilih yang 

memiliki karakteristik tertentu dan dianggap mampu mewakili dari segala 
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lapisan populasi. Oleh karena itu, karakteristik sampel yang diambil yakni 

sebagai berikut. 

1. Pria atau wanita berusia 20-40 tahun 

2. Berdomisili di Jabodetabek 

3. Pernah berbelanja di Fabelio.com. 

Variabel Bebas (X) merupakan variabel yang memberikan pengaruh pada 

variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah customer satisfaction.  

Variabel kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah mengevaluasi 

produk atau jasa secara keseluruhan dengan membandingkan kinerja yang 

dirasa dengan harapan berdasarkan program retensi yang telah diterima. Pada 

penelitian ini dimanifestasikan dalam tingkat kepuasan pelanggan setelah rasa 

kepuasan yang sudah tercipta beserta dengan persepsi dari citra merek yang 

ditangkap oleh pelanggan.  

Variabel kepuasan (Y) variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

Customer Loyalty. Variabel Loyalitas diberikan kepada pelanggan karena 

adanya repetisi pembelian yang dilakukan oleh pelanggan tersebut. Menurut 

Griffin, pelanggan yang loyal adalah orang yang melakukan pembelian ulang 

secara teratur, membeli antarlini produk dan jasa, mereferensikan terhadap 

orang lain; dan menunjukkan kekebalan terhadap tarikan pesaing.  
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Begitu pula yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan indikator 

tersebut untuk mengukur seberapa besar rasa loyalitas dari pelanggan-

pelanggan Fabelio.com 

 

Gambar 3.1 Variabel Penelitian 

 

Variabel Independen (X)    Variabel Dependen (Y)

Customer 

Satisfaction 

(X) 

Customer Loyalty 
 

(Y) 
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3.4.1. Definisi Operasionalisasi Variabel 

 

 
Tabel 3.1  

Operasionalisasi Variabel Terikat (X) Customer Satisfaction 

Konsumen Fabelio.com 

 

 

Variabel Dimensi Indikator Pernyataan 

Customer 

Satisfaction 

(X) 

(Mandal, 

2015) 

Accessbility 1) Kemudahan 

akses 

2) Kelengkapan 

Informasi 

 

1) Situs Fabelio.com 

dapat diakses dengan 

cepat. 

2) Informasi mengenai 

email dan nomor 

telepon Fabelio.com 

dapat dengan muda 

ditemukan oleh 

konsumen.  

 Services 

(from Sales 

and 

Customer 

Service) 

1) Pelayanan 

yang sigap 

2) Menangani 

keluhan, kritik 

dan saran 

 

 

3) Customer Service 

Fabelio.com melayani 

konsumen secara 

cepat. 

4) Bertanggung jawab 

kepada setiap keluhan 

konsumen dari awal 

Pengaruh Customer Satisfaction...,Oktavianus Mario Budiman, FIKOM UMN, 2018



47  

3) Kualitas 

pelayanan sales 

 

4) Rasa puas dan 

percaya 

sampai tuntas 

5) Sales Fabelio.com 

mampu memberikan 

kualitas pelayanan 

yang baik 

6) Fabelio.com mampu 

memberikan rasa puas 

dan percaya (trust)  

kepada konsumennya. 

 Accuracy  1) Informasi 

berdasarkan 

fakta 

2) Kemampuan 

komunikasi 

yang baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Memberikan segala 

jenis informasi sesuai 

dengan fakta kepada 

konsumen 

8) Memberikan 

pelayanan mengenai 

informasi produk 

dengan gaya 

komunikasi yang 

baik. 
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  3) Kendali 

kualitas 

produk utama 

 

 

 

4) Fitur produk 

9) Produk-produk di 

Fabelio.com 

konsisten 

mempertahankan 

kualitas dari waktu ke 

waktu. 

10) Fitur produk-produk 

yang dijual oleh 

Fabelio.com 

memudahkan 

konsumennya dalam 

pemakaian 

 

 

 

Tabel 3.2. 

Operasionalisasi Variabel Bebas (Y) Customer Loyalty  

konsumen Fabelio.com 

 

Variabel Dimensi Indikator Pernyataan 

Customer 

Loyalty 

(Griffin, 

2005) 

(X2) 

Repeat Buyer 1. Perencanaan 

2. Melakukan 

aktivitas 

pembelian 

1) Adanya rencana untuk 

melakukan pembelian 

furnitur di Fabelio.com  
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2) Melakukan pembelian 

kembali di Fabelio.com 

3) Adanya keinginan 

melakukan pembelian 

kembali 

Purchases 

across 

product and 

services line 

1. Respon atau 

feedback 

2. Kenyamanan 

terhadap 

pelayanan 

4) Respon positif dari  

konsumen dalam memakai 

produk-produk di 

Fabelio.com 

5) Konsumen merasa nyaman 

dengan pelayanan yang 

diberikan oleh sales 

Fabelio.com 

6) Fabelio.com membantu 

konsumennya dalam 

memenuhi kebutuhan akan 

furnitur. 

Refers others 1. Rekomendasi 

2. Rekomendasi 

secara tidak 

langsung atau 

melalui pihak 

ketiga 

7) Konsumen 

merekomendasikan ke 

orang lain. 

8) Konsumen akan mengajak 

teman-temannya 

berkunjung ke  
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Fabelio.com 

Immunity 1. Kepuasan 

terhadap merek 

2. Rasa nyaman 

dengan produk 

yang dibeli 

9) Konsumen memutuskan 

untuk tidak pindah ke 

brand lain. 

10)  Konsumen merasa 

nyaman dengan 

menggunakan produk-

produk yang dijual 

Fabelio.com 

 

 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. 

 

3.5.1 Data primer 

 

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh dan 

dikumpulkan oleh peneliti langsung dari responden : 
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3.5.1.1 Kuesioner 

 

Hasil kuesioner ini nantinya akan diolah menjadi dalam bentuk 

angka, tabel, serta analisis statistik dan juga simpulan. Dalam penelitian 

ini, kuesioner menggunakan skala Likert interval. Skala Likert adalah 

suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan 

merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. 

Disediakan lima pilihan skala dengan format seperti : 

1. Sangat tidak setuju (1) 

 

2. Tidak setuju (2) 

 

3. Netral (3) 

 

4. Setuju (4) 

 

5. Sangat setuju (5) 

 

Dalam kuesioner tersebut berisi pernyataan untuk masing – masing 

variabel, yaitu customer loyalty, dan customer satisfaction. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner yang diisi oleh responden yang 

merupakan pelanggan dari Fabelio. Responden diberi petunjuk untuk 

mengisi kuesioner dengan memberikan memberi tanda pada pilihan 

jawaban yang sudah disediakan dan yang dianggap paling tepat menurut 

penilaian mereka. 
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Kuesioner ini juga merupakan kuesioner yang bersifat tertutup, 

dimana responden diberikan alternatif jawaban, dan responden hanya 

memberikan jawaban seperti pada petunjuk, yang sesuai dengan 

pengalaman atau yang dirasakan berdasarkan realitas yang dialami 

responden, setelah diisi, maka diambil dan dikumpulkan untuk dicek, 

setelah itu hasil data diolah menggunakan software SPSS 23 for Windows. 

 

3.5.2 Data Sekunder 

 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai 

macam sumber dalam rangka membantu penelitian, berupa pengumpulan 

data menggunakan berbagai buku sebagai referensi untuk penulisan 

penelitian. Dalam hal ini, tidak hanya buku namun juga jurnal dan 

beberapa penelitian terdahulu yang bisa membantu penulis dalam proses 

pengumpulan materi-materi yang diperlukan. 

 

3.6. Teknik Pengukuran Data 

 
Dalam mengukur data yang sudah diperoleh oleh peneliti, nantinya 

akan diolah berdasarkan metode pengukuran dan  skala yang sudah 

ditentukan. Metode pengukuran kuesioner yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah skala likert untuk mengukur instrumen-instrumen variabel X dan 

variabel Y. Skala Likert adalah cara pengukuran sikap seseorang tentang 

suatu objek dengan menghadapkan seorang responden dengan pertanyaan 

dan kemudian diminta untuk memberi jawaban dan selanjutnya jawaban 

tersebut diberi skor.  
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Menurut Sugiyono (2013:168), dengan skala Likert, maka variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen 

yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap instrumen 

yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dan sangat positif 

sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain.  

Kuesioner dalam peneltian ini menggunakan skala Likert dengan lima 

poin pengukuran yang pada umumnya digunakan untuk mengukur sikap 

responden terhadap suatu objek. 

 

Tabel 3.3 Skala Likert 

 

Bobot Skala Skala 

5 Sangat Setuju (SS) 

4 Setuju (S) 

3 Netral (N) 

2 Tidak Setuju (TS) 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

Sumber: Kriyantono, 2016, h. 138 

3.6.1 Uji Validitas 

 

Validitas menunjukkan keadaan sebenarnya dan mengacu pada 

kesesuaian antara konstruk, atau cara dari peneliti dalam konseptualisasi 

ide pada definisi konseptual dan suatu ukuran. Pengujian validitas 

dilakukan menggunakan software SPSS versi 23 dengan menggunakan 
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metode korelasi Pearson. Metode ini dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya. Pada dasarnya, pengujian 

validitas membahas pertanyaan mengenai seberapa baik realitas sosial 

yang dilakukan melalui pengukuran dalam suatu penelitian. 

Tujuannya mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan 

suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya dan juga 

agar data yang diperoleh bisa relevan. Pengujian validitas dalam penelitian 

ini dilakukan dengan korelasi Pearson Validity, two-tailed test of 

significance dengan teknik product moment yaitu setiap skor item 

dikorelasikan dengan skor total. Sebuah instrument penelitian dikatakan 

valid jika memiliki nilai signifikansi (Sig.) dibawah 0,05 (Sig.<0,05) dan 

memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel (r hitung > r tabel). 

Untuk uji validitas, maka digunakan SPSS Version 23 for Windows. 

Pengujian statistika mengacu pada kriteria : 

1. r hitung > r tabel maka dinyatakan valid. 

 

r hitung < r tabel maka dinyatakan tidak valid. 

 

2. Sig. < 0,05 maka dinyatakan valid. 

 

Sig. > 0,05 maka dinyatakan tidak valid. 
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3.6.1.1 Uji Instrumen Validitas Data Pre-test 

 

Pada saat pre-test peneliti membagikan kuesioner secara online 

kepada para pelanggan Fabelio.com. Peneliti terlebih dahulu menyebarkan 

kuesioner kepada 30 orang dengan karakteristik yang sesuai dengan 

sampel yang telah peneliti tetapkan untuk mengetahui apakah kuesioner 

yang dibuat telah sesuai dan layak untuk disebarkan ke responden yang 

jumlahnya lebih besar. 

Dalam uji instrumen validitas ini, peneliti menggunakan perangkat 

lunak SPSS Version 23 for Windows. Berdasarkan tabel r product moment 

pada lampiran dapat diketahui bahwa nilai r tabel untuk responden sebesar 

(n = 30) adalah 0,361, sehingga r hitung harus lebih besar dari 0,361 (r 

hitung > 0,361). 

 

Tabel 3.4 

Uji Validitas Data Pre-test Variabel Customer Satisfaction (X) 
 

Indikator r hitung Sig. Kriteria Uji 

Accessibility 

CS_1 .610** .000 Valid 

CS_2 .429* .018 Valid 

Customer Service or Security 

CS_3 .444* .014 Valid 

CS_4 .574** .001 Valid 

CS_5 .504** .005 Valid 

CS_6  .709** .000 Valid 

Accuracy 

CS_7 .653** .000 Valid 

CS_8 .513** .004 Valid 
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CS_9 .667** .000 Valid 

CS_10 .526** .003 Valid 

 
Sumber : Data Primer, diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa indikator yang 

digunakan dalam variabel customer satisfaction (X) mempunyai nilai 

signifikan dibawah 0,05 dan r hitung lebih besar dari 0,361 sehingga 

indikator dalam penelitian ini dapat dinyatakan layak atau valid sebagai 

pengumpul data. 

 

Tabel 3.5 

Uji Validitas Data Pre-test Variabel Customer Loyalty  (Y) 
 

 
Indikator r hitung Sig. Kriteria Uji 

Repeat Buyer 

CL_1 .722** .000 Valid 

CL_2 .684** .000 Valid 

CL_3 .577** .000 Valid 

Purchase across product & services line 

CL_4 .794** .000 Valid 

CL_5 .672** .000 Valid 

CL_6  .503** .000 Valid 

Refers Other    

CL_7 .499** .000 Valid 

CL_8 .636** .000 Valid 

Immunity 

CL_9 .457* .000 Valid 

CL_10 .779** .000 Valid 

 
Sumber : Data Primer, diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 3.6 dapat diketahui bahwa masing-masing 

indikator yang digunakan dalam variabel Customer Loyalty (X2) 

mempunyai nilai signifikan dibawah 0,05 dan r hitung lebih besar dari 

0,361 sehingga indikator dalam penelitian ini dapat dinyatakan layak atau 

valid sebagai pengumpul data.  

Dapat disimpulkan bahwa delapan butir pertanyaan untuk variabel 

Customer Loyalty semuanya dinyatakan valid. Dalam artian, semua butir 

pertanyaan variabel Customer Loyalty dapat digunakan untuk penyebaran 

kuesioner ke responden yang lebih besar 

 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

 

Ketika pengumpulan data dan pengujian validitas, hasil penelitian 

yang diperoleh harus diuji reliabilitasnya. Hasil penelitian dikatakan 

reliable, bila terdapat kesamaan antara data dalam waktu yang berbeda. 

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sugiyono (2013:384), 

bahwa instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data 

yang sama. 

Pada umumnya, penelitian yang menggunakan skala rentangan seperti 

skala Likert melakukan uji realibilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha. 

Rumus yang digunakan yakni, 

𝑟11 = (
𝑘

𝑘−1
) (1 −

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎1
2 ) 
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Keterangan: 

r11 = Realibilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

∑ 𝜎𝑏
2 = Jumlah varians butir tiap pertanyaan 

𝜎1
2 = Varians total 

Uji reliabilitas pada dasarnya adalah proses pengukuran terhadap 

keakuratan dari suatu instrument yang digunakan dalam mengukur hasil 

data. Pengujian ini dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang 

digunakan merupakan sebuah instrumen yang handal, konsistensi, stabil 

dan dependabilitas, sehingga bila digunakan berkali-kali dapat 

menghasilkan data yang sama. Untuk uji reliabilitas, maka digunakan SPSS 

Version 23  for Windows. Pengujian reliabilitas mengacu pada kriteria: 

3.6.2.1 Ra > Rtabel maka dinyatakan reliabel Ra < Rtabel maka 

dinyatakan tidak reliabel 

3.6.2.2 Tabel Reliabilitas 

 

3.6.2.1 Uji Instrumen Reliabilitas Data Pre-test. 

 

Pengujian reliabilitas dapat menggunakan metode Alpha 

Cronbach’s merupakan langkah yang peneliti lakukan setelah menguji 

validitas. Hasil dari pengujian adalah ditemukan bahwa nilai Alpha (α) 

hitung lebih besar daripada dari hasil Rtabel (Ra > Rtabel) maka instrumen 

penelitian tersebut dapat  dinyatakan reliabel.  

Pengaruh Customer Satisfaction...,Oktavianus Mario Budiman, FIKOM UMN, 2018



59  

Tabel 3.6 Intepretasi Uji Realibilitas 

Nilai Cronbach Alpha Kategori 

0,800 – 1,000 Tinggi 

0,600 – 0,800 Cukup 

0,400 – 0,600 Agak Rendah 

0,200 – 0,400 Rendah 

0,000 – 0,200 Sangat Rendah 

 

 

Pengujian reliabilitas yang dilakukan oleh peneliti mengacu pada 

tabel di atas, setelah dilakukan uji reliabilitas oleh program SPSS 23 for 

Windows. Peneliti menemukan hasil sebagai berikut, 

 

Tabel 3.7 

Uji Reliabilitas Data Pre-Test Variabel Customer Loyalty  (Y) 
 

       Reliability Statistics 
 

Cronbach’s Alpha N of Items 

.706 10 

 
Sumber : Data Primer, diolah, 2018 
 

Berdasarkan tabel 3.10 dapat diketahui bahwa hasil Cronbach’s 

Alpha adalah 0,706. Hal ini menunjukkan bahwa variabel customer loyalty 

(X2) dapat digunakan atau sangat reliabel karena nilai Ra > Rtabel dimana 

0,706 > 0,600 
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Tabel 3.8 

    Uji Reliabilitas Data Pre-Test Variabel Customer Satisfaction (X) 

 

    Reliability Statistics 
 

Cronbach’s Alpha N of Items 

.757 10 

 
Sumber : Data Primer, diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel 3.10 dapat diketahui bahwa hasil Cronbach’s 

Alpha adalah 0,757. Hal ini menunjukkan bahwa variabel customer 

satisfaction (Y) dapat digunakan atau reliabel karena nilai Ra > Rtabel 

dimana 0,757 > 0,600. 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

3.7.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model 

regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah 

distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan normal probability plot. Pada dasarnya 

normalitas sebuah data dapat dikenali atau dideteksi dengan melihat 

persebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal (Santoso, 

2004:212) 
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Data dikatakan berdistribusi normal, jika data menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sebaliknya data 

dikatakan tidak berdistribusi normal, jika data menyebar jauh dari arah 

garis atau tidak mengikuti diagonal atau grafik histogramnya (Pramesti, 

2014:24) 

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal atau tidak (Ghozali, 2011). Dasar pengambilan keputusan 

memenuhi normalitas adalah sebagai berikut: 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Secara ringkas hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar 

berikut : 
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Gambar 3.1. Normalitas Data 

                        

Sumber : Data Primer, diolah, 2018 

Berdasarkan gambar dapat dilihat grafik plot (gambar 3.1). Dimana 

gambar P-Plot terlihat titik-titik yang mengikuti dan mendekati garis 

diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

 3.7.2 Uji Korelasi 

 

Setelah data berupa kuesioner telah terkumpul dengan lengkap dari 

seluruh responden, peneliti melakukan teknik analisis data. Menurut 

Kriyantono (2016, h. 167-168) bahwa analisis data dilakukan melalui uji 

statistik dan menggunakan jenis analisis sederhana atau bivariant untuk 

mengetahui hubungan dua variabel yang diteliti. Analisis korelasi 

sederhana (Bivariate Correlation) digunakan untuk mengetahui keeratan 
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hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang 

terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar 

hubungan yang terjadi antara dua variabel 

Metode dalam penelitian ini menggunakan Pearson atau sering 

disebut Product Moment Pearson. Nilai korelasi (r) berkisar antara 1 sampai -

1, nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel 

semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua 

variabel semakin lemah. Dalam melakukan analisis korelasi, peneliti 

menggunakan teknik Pearson’s Product Moment dengan rumus (Kriyantono, 

2016, h. 175): 

𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 −(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{𝑛 ∑ 𝑥2− (∑ 𝑥)2}{𝑛 ∑ 𝑦2− (∑ 𝑦)2}
  

Keterangan:  

r = koefisien koreasi Pearson’s Product Moment 

n = jumlah responden 

x = jumlah skor item x 

y = jumlah skor item y           

Pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.9 

    Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

 
Koefisien Korelasi Tingkat Korelasi 

0 Tidak ada korelasi antara dua variabel 

> 0 – 0,25 Korelasi sangat lemah 

> 0,25 – 0,5 Korelasi cukup 

> 0,5 – 0,75 Korelasi kuat 

> 0,75 – 0,99 Korelasi sangat kuat 

1 Korelasi sempurna 

 
 

3.7.2    Uji Regresi 

 

Analisis regresi terdiri dari analisis regresi sederhana dan analisis 

regresi berganda. Yang dimaksud dengan analisis regresi sederhana adalah 

analisis yang dilakukan terhadap satu variabel terikat dan satu variabel 

bebas. Variabel bebas dilambangkan dengan huruf X dan variabel terikat 

dilambangkan dengan huruf Y.  

Persamaan yang dihasilkan nantinya mempunyai bentuk Y = a + 

bX. Sedangkan yang dimaksud analisis regresi berganda adalah analisis 

yang dilakukan terhadap satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel 

bebas. Jika ada dua variabel bebas yang digunakan (X1 dan X2), maka 

persamaannya dapat ditulis menjadi Y = a + b1X1 + b2X2 
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3.7.2.1 Analisis Regresi Linear Sederhana 

 
3.7.2.1.1 Customer Satisfaction (X) dengan Customer Loyalty (Y) 

 

Y = a + bX 

 

X = Customer Satisfaction 

a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan) 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang 

didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) maka naik dan bila 

b (-) maka terjadi penurunan. 

Y2 = Customer Loyalty 

Dalam penelitian ini akan dilakukan uji hipotesis, yaitu 

menentukan ada tidaknya pengaruh dari customer satisfaction (Y) sebagai 

variabel bebas terhadap customer loyalty  (Y) sebagai variabel terikat. 

Untuk menguji hipotesis tersebut maka data yang diperoleh akan dianalisis 

dengan menggunakan uji. T. Dengan memperhatikan karakteristik variabel 

yang akan diuji, berdasarkan perumusan hipotesis yaitu: 

 

H0: ρ1 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh secara bersamaan antara 

customer satisfaction terhadap customer loyalty pelanggan 

Fabelio.com 
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H1: ρ1 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh secara bersamaan antara 

customer satisfaction terhadap dan customer loyalty pelanggan 

Fabelio.com 

 

H0: ρ2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh customer satisfaction 

terhadap customer loyalty  pelanggan Fabelio.com 

 

H1: ρ2 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh customer satisfaction 

terhadap customer loyalty  pelanggan Fabelio.com 
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                               BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Gambar 4.1 Logo Fabelio.com 

      

 
Sumber: http://www.fabelio.com  

Fabelio.com didirikan sejak bulan Juni 2015. delapan hingga sembilan 

bulan sejak didirikan, perusahaan ini sudah memiliki 60 karyawan dan terus 

berkembang. Fabelio.com yang memutuskan untuk bergerak di ranah furnitur 

memang tergolong baru di dunia e-commerce terutama bagi suatu perusahaan 

yang berbasis website dan menjual berbagai macam produk furnitur minimalis 

modern dan tradisional. Toko ini didirikan dan dikelola oleh PT Tiga Elora 

Nusantara yang memilih showroom di Jalan Panglima Polim V No.52 Jakarta 

Selatan. 
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Fabelio pertama kali dicetuskan oleh Christian Sutardi, Marshal Utoyo 

dan Krishnan Menon. Pada awalnya, mereka mengambil ranah furnitur di bisnis e-

commerce ini karena ingin tampil berbeda melihat furnitur merupakan salah satu hal 

yang krusial bagi manusia. Melihat suatu kesempatan yang besar dalam membuka 

bisnis ini mereka pun membangun Fabelio.com ditambah dengan masing-masing 

latar belakang mereka yang sangat mendukung.  

Marshal pada awalnya sudah lama menggeluti bidang desain furnitur 

dan bahkan sudah punya perusahaan desain sendiri. Sedangkan Krisnan dan 

Christian sebelumnya sudah berkecimpung di dunia e-commerce karena pernah 

bekerja di Rocket Internet, Food Panda, Lazada dan Zalora. Tim yang dibentuk 

sendiri terdiri dari bagian pemasok, pemasaran, teknologi informasi dan desain. 

Setelah desain diberikan maka para pemasok akan bekerja menyiapkan material dan 

tenaga produksi. 

Saat ini sendiri Fabelio telah memiliki 25 pemasok dengan spesialisasi 

masing-masing seperti produksi furnitur kayu jati, mahoni, pinus, kayu solid, khusus 

pembuat sofa, dan seterusnya. Produk yang dijual Fabelio.com sendiri dibuat dari 

bahan baku asli 100% kayu Indonesia. Meski memiliki peluang yang bagus karena 

sedikitnya pesaing namun bidang e-commerce furnitur ini memiliki hal krusial di 

bidang desain. Untuk mengatasi hal ini maka produk Fabelio.com kemudian 

didesain semenarik mungkin agar tidak membosankan.  
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Sejauh ini konsep desain Fabelio.com sendiri cenderung condong ke gaya 

minimalis dan Skandinavian dengan rasa Indonesia. Sampai detik ini pertumbuhan 

e-commerce Fabelio.com terpantau cukup pesat. Bagaimana tidak di tiga bulan 

pertamanya saja mereka mencatata pertumbuhan 200%. Untuk menarik konsumen, 

Fabelio.com menggratiskan biaya kirim untuk area Jabodetabek. Selain itu 

Fabelio.com juga memberikan garansi 365 hari atau satu tahun penuh. Jikalau kalau 

terjadi suatu kerusakan dan memang itu bukan karena kesalahan pengguna, maka 

bisa mengklaim garansi tersebut ke pihak Fabelio.com. Konsumen yang datang ke 

Fabelio.com sendiri pun bervariasi, ada yang personal yaitu ibu-ibu rumah tangga 

hingga korporat seperti kantor, restoran, hotel dan kafe. 

Proses pengaplikasiannya pun mudah. Konsumen  hanya perlu 

membuka website, tanpa harus menuju ke toko, para konsumen bisa memilih produk 

yang mereka inginkan menyesuaikan budget atau keuangan yang telah disiapkan. 

Ada perabot minimalis modern dan ada juga yang tradisional, semua lengkap di 

website sama persis layaknya sebuah katalog. Seperti kebanyakan toko online pada 

umumnya, untuk meningkatkan penjualan dan memanjakan konsumen Fabelio.com 

juga sering mengadakan promo menarik. Bahkan beberapa promo diadakan dalam 

rentang waktu yang panjang. Berikut adalah struktur perusahaan Fabelio.com. 
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     Tabel 4.1 Struktur Perusahaan Fabelio.com 

 CEO 
 

 Christian Sutardi 

Krishnan Menon 

Marshal Utoyo 

 

President 
 

Sujeet Ramgir 

 

Vice President 
Filippo Lombardi 

 

Human Resources 
Poedji Prasetyo 

Andry Marten 

Rezza Loretta 

 

Finance 
Andi Jayakusumah 

Octavianus Kent 

 

Marketing and Partnership 
Aditya Jamaludin 

Fanie Fikri 

Glen Hanafiah 

 

 

Business Development 

Gustin Leslie 

Kemal Ramdiansyah 

Manuel Gonzalez 

 

Customer Service 
Oshin Hernis 

Angeline Junny 

 

Information and Technology (IT) 
Suparna Dey 

Arjun Warrier 
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Home by Fabelio 
Florencia Irena 

Willy Syahrial 

Showroom Representative 
Amanda Putri 

Arie Yuwandhi 

Azrina Amelia 

Category Management 
Abdul Malik Bahar 

Febrina Amalia 

 

Warehouse and Operations 
Shirish Subramanian 

Seno Pujimukti 

 

Suppliers 
Muh. Jody Arafah 

Akhil J.V. 

 

                               Sumber : Data HR Fabelio.com, 2018 

 
Lewat slogan dari Fabelio.com yaitu Happy Furnishing yang berarti 

bahwa Fabelio.com memiliki tujuan untuk membuat seluruh konsumennya puas, 

melihat furnitur merupakan hal krusial bagi manusia tidak hanya sebagai produk 

untuk dipakai saja melainkan juga representasi rumah itu sendiri. 

Fabelio juga memiliki beberapa kegiatan yang bertujuan tidak hanya 

untuk publikasi saja namun untuk membangun ikatan dengan para konsumen  

mereka sekaligus menciptakan awareness yang lebih besar lagi. Berikut beberapa 

acara yang diadakan oleh Fabelio.com, yaitu : 
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1. Fabelio Women Empowered 

   Gambar 4.2 : Salah satu acara Fabelio 

      
Sumber: https://fabelio.com/blog/tag/+Jakarta+Event/ 

 

Pada, 11 April 2018, Fabelio mengadakan acara untuk memperingati hari 

Kartini. Konsep acaranya adalah Fabelio.com mengundang para visual artist 

untuk melakukan pagelaran hasil karya mereka mengenai Women Empowered di 

produk-produk yang dijual di Fabelio.com. Para visual artist yang berkerjasama 

dengan Fabelio.com nantinya akan memulai proses menggambar dan melukis di 

atas furnitur Fabelio.com. 

Dalam 3 hari mereka telah berhasil menyelesaikan proyek mereka. 

Fabelio.com nantinya akan menjual karya tersebut dengan harga special namun 
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tetap terjangkau dan seluruh hasil penjualan akan disumbangkan kepada Yayasan 

yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan, yaitu KOWANI, dan 

berharap digunakan sepenuhnya untuk memberdayakan perempuan Indonesia. 

Karya seni ini dapat dilihat di showroom Fabelio.com di Senayan City. Periode 

pembelian berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan 13 Mei 2018.sehingga, 

dapat dibeli secara online melalui website  maupun langsung datang ke showroom 

Fabelio.com di senayan city.  

 

2. Arisan Nyanyi @Fabelio 

Gambar 4.3 Acara Arisan Nyanyi 

 

 
                                                Sumber: https://fabelio.com/blog/tag/+Jakarta+Event/ 
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Salah satu acara yang dibuat oleh Fabelio.com adalah Arisan Nyanyi. 

Berkolaborasi dengan Bahama FM, Fabelio.com mengadakan acara tersebut 

dengan mengundang komunitas ibu-ibu muda yang secara langsung merupakan 

target dari Fabelio.com dalam hal pemasaran. Bintang tamu, Project Pop pun 

diundang untuk memeriahkan acara tersebut. 

Konsep acara dipandu oleh penyiar Bahama FM, pada acara tersebut 

Fabelio.com sengaja untuk membuat acara terkesan ringan dan menyenangkan 

sembari memperkenalkan Fabelio.com dan tentunya menyelipkan promo-promo 

dalam rangkaian acara. 

 

3. House Warming by Fabelio 

Gambar 4.4 Salah satu acara Fabelio 

 
                                                Sumber: https://fabelio.com/blog/tag/+Jakarta+Event/ 
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Selanjutnya,  Fabelio.com mengadakan House Warming yang merupakan 

press conference showroom untuk memberitahukan perluasan jangkauan dari 

Fabelio.com itu sendiri sekaligus merayakan ulang tahun Fabelio.com yang ke 

tiga.  Dalam rilisnya disebutkan perluasan wilayah jangkauan pengiriman ini 

dilakukan sejalan dengan misi utama yaitu memudahkan akses layanan interior 

furnitur untuk konsumen di Indonesia. Selama ini Fabelio.com hanya melayani 

pengiriman dalam lokasi terbatas di Jabodetabek. Hal tersebut dilakukan agar 

bisa lebih fokus dalam hal pelayanan dan tentunya menyesuaikan permintaan dari 

konsumen.  

Tiga tahun menjalankan bisnis Fabelio.com mengklaim mengalami 

jumlah pelanggan yang cukup signifikan. Fabelio.com mencatat rata-rata 

sebanyak 300 ribu total jumlah kunjungan situs Fabelio.com tiap bulannya, dan 

berhasil membukukan pertumbuhan 90 kali lipat dari kali pertama situs 

Fabelio.com aktif di tanggal 1 Juni 2015. Sekaligus memperkenalkan kembali 

mengenai dua jasa baru Fabelio.com yaitu Home by Fabelio (penyedia jasa 

desain interior rumah) dan Design & Build (B2B – penyedia jasa desain interior 

kantor dan ruang komersil lainnya). 
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a. Hasil Penelitian 

 
4.2.1. Hasil Data dan Jawaban Responden 

 
Pada bagian ini akan dipaparkan data berdasarkan dimensi yang ada pada 

pernyataan-pernyataan di kuesioner yang telah disebar kepada pelanggan 

Fabelio.com. Data akan di sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Data 

untuk membuat tabel distribusi tersebut dihasilkan dari pengolahan data 

kuesioner menggunakan SPSS Version 23 for Windows yaitu dengan 

memasukkan tingkat frekuensi responden dalam memilih jawaban yang tersedia. 

Berikut peneliti lampirkan mengenai para responden sekaligus keterangannya, 

 

           Gambar 4.5 Tabulasi responden berdasarkan jenis kelamin 

 

 

 

 

                                                                                               

Sumber: Data peneliti, 2018 
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Peneliti pada awalnya akan memaparkan terlebih dahulu frekuensi dari 

beberapa pertanyaan perkenalan mengenai para responden yang didapat oleh 

peneliti. Hasil menunjukkan bahwa sebanyak 60,9 % para pembeli di 

Fabelio.com adalah perempuan sementara 39,1% adalah laki-laki. Hal ini 

menunjukkan memang untuk furnitur lebih banyak diserahkan kepada 

perempuan baik untuk menentukan estetika dari tempat tinggal ataupun dari 

bahan yang digunakan. 

 

              Gambar 4.6 Tabulasi responden berdasarkan usia 

 

                                              Sumber: Data peneliti, 2018 

Selanjutnya peneliti akan memaparkan mengenai usia dari para konsumen 

Fabelio.com. Hasil menunjukkan bahwa sebanyak 43,8% para pembeli di Fabelio 

berumur diantara 31-35 tahun. Kemudian, sebanyak 30% berumur 20-25 tahun 

dan sebanyak 12,9 berumur 25-30.  
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Melihat data tersebut memang bisa disimpulkan rata-rata konsumen  

Fabelio.com adalah mereka yang sudah dewasa. Melihat bahwa mayoritas dari 

mereka sudah memiliki tempat tinggal sendiri dan sudah bisa menghasilkan 

pendapatan sendiri. 

Gambar 4.7 Tabulasi responden berdasarkan pekerjaan 

           
                                                                   Sumber: Data peneliti, 2018 

Selanjutnya peneliti akan memaparkan mengenai pekerjaan terbanyak 

dari para konsumen  Fabelio.com. Hasil menunjukkan bahwa sebanyak 30,4% 

para pembeli di Fabelio.com adalah para karyawan swasta. Hal ini dipengaruhi 

oleh letak showroom yang memang berdekatan dengan gedung perkantoran. 

Kemudian sebanyak 30,2 adalah pelajar atau mahasiswa.  

Hal ini cukup mengejutkan namun beberapa dari mereka merupakan 

mahasiswa tingkat akhir yang mayoritas sudah memiliki pekerjaan tetap ataupun 

mereka yang masih masih kuliah sambil bekerja sementara 10,1% adalah 

pengusaha dimana mayoritas dari mereka adalah agen perumahan. 
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               Gambar 4.8 Tabulasi responden mengenai bagaimana mereka tahu 

Fabelio.com 

           
                                                                      Sumber: Data peneliti, 2018 

Selanjutnya peneliti akan menjelaskan mengenai darimana para 

konsumen  tersebut mengetahui Fabelio.com. Berdasarkan hasil bahwa 28,7% 

dari para konsumen tersebut mengetahui Fabelio dari website dan juga dari teman 

atau kerabat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan website yang 

secara langsung merupakan portal utama Fabelio.com berhasil menciptakan 

dampak publikasi yang efektif ditambah oleh kekuatan word of mouth yang 

memiliki persentase yang sama. 

Kemudian, sebanyak 19,3% mengetahui dari Instagram hal ini bukanlah 

hal yang mengejutkan melihat media sosial merupakan bentuk media publikasi 

yang sangat terkenal di kalangan masyarakat sekarang. Kemudian, sebanyak 

17,3% responden mengetahui dari Google. 

 

Pengaruh Customer Satisfaction...,Oktavianus Mario Budiman, FIKOM UMN, 2018



Tabel 4.30. 
 

80  

Gambar 4.9 Tabulasi responden berdasarkan domisili 

Wilayah Jumlah Presentase 

Jabodetabek 241 60,2 % 

Luar Jabodetabek 159 39,8 % 

Total 400 100 % 

 

  Berdasarkan data di atas mayoritas responden yang menjawab 

merupakan masyarakat berdomisili di Jabodetabek, dikarenakan dipengaruhi 

oleh fakta bahwa pusat dari Fabelio.com berada di Jakarta Selatan yang secara 

langsung berada di tengah-tengah area industri binis. Masyarakat berdomisili 

Tangerang dan Bekasi pun cukup sering melakukan pembelanjaan di 

Fabelio.com. Hasil sebanyak 241 responden merupakan masyarakat yang 

berdomisili di Jabodetabek dan hasil ini menunjukkan bahwa Fabelio.com sudah 

dikenal oleh masyarakat-masyarakat sekitar. 

4.2.1.1. Variabel Customer Satisfaction 

 
Berikut ini adalah jumlah tabulasi pernyataan responden terhadap 

kepuasan konsumen. Pernyataan pertama membahas mengenai logo dan slogan 

dari Fabelio.com, terlihat pada tabel berikut. Tabel 4.2. menunjukkan bahwa 

mayoritas responden yaitu sebesar 235 konsumen  (58,8%) menjawab setuju 

bahwa situs Fabelio.com dapat diakses dengan cepat. Sebanyak 94 konsumen 

(23,5%) menjawab biasa saja, sebanyak 36 konsumen  (9 %) menjawab sangat 
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setuju, sebanyak 35 orang (8,8%) menjawab tidak setuju setuju dan tidak ada 

yang menjawab sangat tidak setuju.  

            Tabel 4.2  Tabulasi responden variabel X pertanyaan 1 

CS_1 

Skala Frekuensi Persentase 

1 0 0 

2 35 8,8 

3 94 23,5 

4 235 58,8 

5 36 9 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018 

Hal ini menunjukkan bahwa situs Fabelio.com sudah mencapai 

tujuannya ketika pertama kali dibuat, selain untuk memperkenalkan produk-

produk yang dijual, Fabelio.com juga menginginkan agar situs mereka yang 

secara tidak langsung adalah katalog mereka dapat diakses dimana saja, kapan 

pun dan cepat demi memenuhi kebutuhan informasi para konsumennya. 

Selanjutnya pada Tabel 4.3. yang menjelaskan mengenai mudahnya 

mendapatkan informasi email atau nomor telepon Fabelio.com yang didapat 

oleh para konsumen  menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu sebesar 

205 konsumen (51.2%) menjawab setuju. Sebanyak 97 member (24,3%) 

menjawab netral, sebanyak 79 member (19,8%) menjawab sangat setuju. 

Sebanyak 17 konsumen  (4,3) menjawab tidak setuju dan 2 konsumen  (0,5%) 

responden yang menjawab sangat tidak setuju.  
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           Tabel 4.3 Tabulasi responden variabel X pertanyaan 2   

CS_2 
Skala Frekuensi Persentase 

1 2 0,5 
2 17 4,3 
3 97 24,3 
4 205 51,2 
5 79 19,8 

Total 400 100 

                     Sumber : Data Primer, diolah, 2018 

Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai email atau nomor 

Fabelio.com dapat dengan mudah diperoleh oleh konsumen. Sebagai toko yang 

berpusat pada portal web memang dibutuhkan informasi untuk memudahkan 

konsumen  dalam melakukan kontak dengan tim yang bersangkutan, tidak hanya 

untuk mengumpulkan informasi semata melainkan untuk menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut berusaha menciptakan suatu relasi dengan konsumennya. 

Selanjutnya pada Tabel 4.4. yang membahas mengenai Customer Service 

Fabelio.com dalam melayani para konsumennya sebanyak 130 responden 

(32,5%) menjawab setuju, sebanyak 124 responden (31%) menjawab netral. 

Sebanyak 81 responden (20,3) menjawab sangat setuju, sebanyak 52 responden 

(13%) menjawab tidak setuju dan sebanyak 13 responden (3,3%) menjawab 

sangat tidak setuju.  
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        Tabel 4.4  Tabulasi responden variabel X pertanyaan 3  

CS_3 

Skala Frekuensi Persentase 

1 13 3,3 

2 52 13,0 

3 124 31 

4 130 32,5 

5 81 20,3 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018 

Hal ini menunjukkan bahwa Customer Service Fabelio.com melayani 

para pelanggannya dengan cepat dan sigap, namun beberapa menjawab Customer 

Service Fabelio cukup lamban dalam merespons kembali para konsumennya. 

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu sebesar 157 responden 

(39,3%) menjawab setuju. Sebanyak 93 responden (23,3%) menjawab netral, 

sebanyak 86 responden (21,5%) menjawab sangat setuju, sebesar 54 responden 

(13,5%) dan 10 responden (2.5%) menjawab sangat tidak setuju.  

Tabel 4.5 Tabulasi responden variabel X pertanyaan 4 

CS_4 

Skala Frekuensi Persentase 

1 10 2,5 

2 54 13,5 

3 93 23,3 

4 157 39,3 

5 86 21,5 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018 
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Hal ini menunjukkan bahwa Customer Service Fabelio.com bertanggung 

jawab dalam menangani setiap keluhan maupun masalah yang dihadapi oleh 

konsumen Fabelio.com. Melihat semua konsumen nantinya akan dialihkan ke 

Customer Service (after sales). 

Selanjutnya, tabel 4.6. menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu 

sebesar 177 responden (44,3%) menjawab setuju. Sebanyak 109 responden 

(27,3%) menjawab sangat setuju, sebanyak 91 responden (22,8%) menjawab 

netral, sebesar 23 responden (5,8%) dan tidak ada yang menjawab sangat tidak 

setuju.  

 

            Tabel 4.6 Tabulasi responden variabel X pertanyaan 5  

CS_5 
Skala Frekuensi Persentase 
 1 0 0 

2 23 5,8 
3 91 22,8 
4 177 44,3 
5 109 27,3 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018  

Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan sales Fabelio.com dapat dikatakan 

baik berdasarkan hasil dari para responden Fabelio.com. Melihat peran sales 

yang merupakan peran krusial dimana mereka bercengkrama langsung dengan 

para konsumen sekaligus melayani para konsumen  tersebut hingga selesai. 
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Tabel 4.7. yang menjelaskan bahwa Sales Fabelio.com dapat 

menumbuhkan rasa percaya dan puas kepada para konsumennya melalui 

pelayanan yang diberikan. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu 

sebesar 172 responden (43%) menjawab setuju. Sebanyak 114 responden 

(28,5%) menjawab sangat setuju, sebanyak 93 responden (23,5%) netral, 

sebanyak 20 responden (0,5) dan 1 responden (0,3%) menjawab sangat tidak 

setuju.  

          Tabel 4.7 Tabulasi responden variabel X pertanyaan 6 

CS_6 

Skala Frekuensi Persentase 

1 1 0,3 

2 20 5 

3 93 23,5 

4 172 43 

5 114 28,5 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018  

Melihat hasil di atas dapat disimpulkan bahwa Sales Fabelio.com mampu 

memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga menumbuhkan rasa puas dan 

percaya kepada produk-produk yang dijual Fabelio.com. Sebagai toko berbasis 

online memang dibutuhkan rasa kepercayaan dalam diri konsumen  sehingga 

membuat mereka mau kembali lagi untuk berbelanja. 

Tabel 4.8. yang membahas mengenai keakuratan informasi yang 

diberikan oleh Sales maupun staff Fabelio.com kepada para konsumennya. 

Sebanyak 95 responden (23,8%) menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu 
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menjawab setuju. Sebanyak 95 responden (23,8%) menjawab netral, sebanyak 84 

responden (23,8%) menjawab sangat setuju, sebanyak 29 responden (7,2%) 

menjawab tidak setuju dan 1 responden (0,3%) yang menjawab sangat tidak 

setuju.  

Tabel 4.8 Tabulasi responden variabel X pertanyaan 7 

CS_7 

Skala Frekuensi Persentase 

1 1 0,3 

2 29 7,2 

3 95 23,8 

4 191 47,8 

5 84 21 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa informasi yang 

diberikan oleh para Sales atapun Staff Fabelio.com sudah cukup akurat melihat 

semua responden memilih pilihan setuju. Berdasarkan dengan sistem yang ada, 

dimana para konsumen  lebih mengutamakan informasi dibandingkan hanya 

melihat gambar saja. Hal ini menunjukkan bahwa furnitur bukanlah suatu pilihan 

yang dapat dipilih dengan cepat namun harus melalui proses pemikiran yang 

kritis terlebih dahulu.  

Tabel 4.9. yang membahas mengenai gaya komunikasi yang dipakai oleh 

para Staff Fabelio dalam memberikan informasi kepada para konsumennya. Hasil 

menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu sebesar 175 responden (43,8%) 

menjawab setuju. Sebanyak 102 responden (25,5%) menjawab netral, sebanyak 
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95 responden (23,8%) menjawab sangat setuju,  sebanyak 20 responden (6,5%) 

menjawab tidak setuju dan 2 responden (0,5%) menjawab sangat tidak setuju. 

            Tabel 4.9 Tabulasi responden variabel X pertanyaan 8 

CS_8 

Skala Frekuensi Persentase 

1 2 0,5 

2 20 6,5 

3 102 25,5 

4 175 43,8 

5 95 23,8 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa staff Fabelio.com 

sudah menggunakan gaya komunikasi yang baik kepada para konsumen  ataupun 

klien mereka. Melihat pelayanan tidak hanya dilihat dari tampilan luar saja 

namun juga dari gaya atau cara komunikasi yang digunakan ketika melakukan 

aktivitas komunikasi.  

Tabel 4.10. yang membahas mengenai produk-produk yang dijual oleh 

Fabelio.com terus memiliki kualitas yang baik dan secara konsisten mampu 

mempertahankannya. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu 

sebesar 171 responden (42,8%) menjawab setuju. Sebanyak 103 responden 

(25,8%) menjawab netral, sebanyak 86 responden (21,5%) menjawab sangat 

setuju, sebanyak 35 responden (8,8%) menjawab tidak setuju dan 5 responden 

(1,3%) yang menjawab sangat tidak setuju.  
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Tabel 4.10 Tabulasi responden variabel X pertanyaan 9 

CS_9 

Skala Frekuensi Persentase 

1 5 1,3 

2 35 8,8 

3 103 25,8 

4 171 42,8 

5 86 21,5 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018  

Berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa produk-produk 

yang dijual oleh Fabelio.com mampu mempertahankan kualitas produk-

produknya secara konsisten. Melihat furnitur merupakan hal yang krusial dalam 

merepresentasikan sebuah rumah, hal in dianggap menguntungkan bagi kedua 

belah pihak. Bagi Fabelio.com pun hal ini dapat menunjang mereka sebagai suatu 

perusahaan untuk terus membangun relasi dan memberikan rasa puas kepada 

konsumennya. 

Tabel 4.11. yang membahas mengenai kemudahan bagi pelanggan 

Fabelio terhadap fitur-fitur produk yang dijual oleh Fabelio.com beserta dengan 

pengaplikasiannya. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu sebesar 

182 responden (45,5%) menjawab setuju. Sebanyak 105 responden (26,3%) 

menjawab sangat setuju, sebanyak 89 responden (22,3%) menjawab netral, 

sebanyak 23 responden (5,8%) menjawab tidak setuju  dan 1 responden (0,3%) 

yang menjawab sangat tidak setuju.  
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          Tabel 4.11 Tabulasi responden variabel X pertanyaan 10 

CS_10 

Skala Frekuensi Persentase 

1 1 0,3 

2 23 5,8 

3 89 22,3 

4 182 45,5 

5 105 26,3 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa fitur-fitur dari produk yang 

dijual di Fabelio.com mudah digunakan dan dimengerti oleh para konsumennya. 

Melihat perkembangan sikap dari manusia yang lebih menginginkan barang yang 

mudah dipakai dan dibawa hal ini menjadi prestasi tersendiri bagi Fabelio.com  

4.2.1.2. Variabel Customer Loyalty 

 
Berikut ini adalah hasil tabulasi pernyataan responden terhadap loyalitas 

pelanggan. Pernyataan pertama membahas mengenai adanya rasa senang dalam 

menggunakan produk-produk dari Fabelio.com, terlihat pada tabel berikut. Tabel 

4.22. menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu sebesar 182 responden 

(45,5%) menjawab setuju bahwa mereka senang memakai produk-produk yang 

dijual oleh Fabelio.com. Sebanyak 106 responden (26,5%) menjawab biasa saja, 

sebanyak 88 responden (22%) menjawab sangat setuju, sebanyak 22 orang 

(5,5%) menjawab tidak setuju dan 2 responden  (0,2%) yang menjawab sangat 

tidak setuju.  
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            Tabel 4.12 Tabulasi responden variabel X2 pertanyaan 1 

CL_1 

Skala Frekuensi Persentase 

1 2 0,5 

2 22 5,5 

3 106 26,5 

4 182 45,5 

5 88 22 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018  

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelanggan 

merasa senang menggunakan produk-produk yang dijual di Fabelio.com. 

Mengingat Fabelio.com selalu melakukan riset mengenai perkembangan selera 

dari masyarakat hal ini menjadikan bukti kuat bahwa Fabelio sudah memiliki 

landasan yang kuat untuk mendapatkan loyalitas dari para pelanggannya.  

Tabel 4.23. yang menjelaskan adanya rencana untuk melakukan 

pembelian di Fabelio.com. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu 

sebesar 166 responden (41,5%) menjawab setuju. Sebanyak 101 responden 

(25,3%) menjawab sangat setuju, sebanyak 94 responden (23,5%) menjawab 

netral, sebanyak 37 responden (9,3%) dan 2 responden (0,5%) yang menjawab 

sangat tidak setuju.  
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             Tabel 4.13 Tabulasi responden variabel X2 pertanyaan 2 

CL_2 

Skala Frekuensi Persentase 

1 2 0,5 

2 37 9,3 

3 94 23,5 

4 166 41,5 

5 101 25,3 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa banyaknya dari 

konsumen  dari Fabelio.com untuk melakukan perencanaan pembelian di Fabelio. 

Adanya keinginan untuk melakukan pembelian di Fabelio merupakan langkah 

awal dari munculnya rasa loyalitas dalam diri konsumen. Hal ini didasari dari 

pembelian pertama yang dilakukan dan berhasil membuat konsumen  merasa 

puas 

Tabel 4.24. yang menjelaskan mengenai adanya keinginan untuk 

melakukan pembelian kembali di Fabelio.com. Hasil menunjukkan bahwa 

mayoritas responden yaitu sebesar 169 responden (42,3%) menjawab setuju. 

Sebanyak 118 responden (29,5%) menjawab netral, sebanyak 84 responden  

(21%) menjawab sangat setuju, sebanyak 25 responden (6%) dan 4 responden  

(1%) yang menjawab tidak setuju serta sangat tidak setuju. 
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         Tabel 4.14 Tabulasi responden variabel X2 pertanyaan 3 

CL_3 

Skala Frekuensi Persentase 

1 4 1 

2 25 6, 

3 118 29,5 

4 169 42,3 

5 84 21 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018  

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa para pelanggan di 

Fabelio sudah mengetahui kualitas dari produk-produk yang dijual di 

Fabelio.com Hal ini juga menunjukkan bahwa adanya repetisi pembelian 

merupakan salah satu bukti dari adanya rasa loyalitas dalam diri individu 

tersebut. Melihat fakta bahwa Fabelio.com merupakan perusahaan baru hal ini 

menjadi prestasi tersendiri bagi Fabelio.com untuk meraih loyalitas dan 

mempertahankannya secara konsisten. 

Tabel 4.25. yang menjelaskan mengenai Fabelio.com memberikan 

kesan positif dalam bagi para pelanggannya dalam segi pelayanan maupun 

produk-produk yang dijualnya. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden 

yaitu sebesar 191 responden (47,8%) menjawab setuju. Sebanyak 88 responden 

(22%) menjawab sangat setuju, sebanyak 81% responden (20,3%), sebanyak 38 

responden (9,5%) dan  2 responden (0,5%) yang sangat tidak setuju. 
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          Tabel 4.15 Tabulasi responden variabel X2 pertanyaan 4 

CL_4 

Skala Frekuensi Persentase 

1 2 0,5 

2 38 9,5 

3 81 20,3 

4 191 47,8 

5 88 22 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat loyalitas dalam 

kesan positif yang diberikan oleh Fabelio.com sangat tinggi. Berdasarkan dari 

hasil, bahwa kesan positif tidak hanya didasari oleh produk yang dijual saja 

melainkan dari segi pelayanan maupun after sales. Setelah konsumennya 

menyelesaikan transaksinya Fabelio.com pun terus menjalin relasi dengan para 

konsumen  baik ketika mengadakan acara maupun ketika mengadakan promo-

promo di bulan tertentu setidaknya adanya komunikasi yang tetap dilakukan oleh 

Fabelio sebagai pihak penjual dengan para konsumennya. 

Tabel 4.26. yang menjelaskan mengenai Fabelio.com memberikan kesan 

nyaman melalui pelayanan yang diberikan oleh sales Fabelio.com. Hasil 

menunjukkan bahwa mayoritas responden yaitu sebesar 198 responde (49,5%) 

menjawab setuju. Sebanyak 95 responde (23,8%) menjawab netral, sebanyak 82 

responden (20,5%) , sebanyak 25 responden (6,3%) menjawab tidak setuju dan 

tidak ada responden yang sangat tidak setuju 
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                                        Tabel 4.16 Tabulasi responden variabel X2 pertanyaan 5 

CL_5 

Skala Frekuensi Persentase 

1 0 0 

2 25 6,3 

3 95 23,8 

4 198 49,5 

5 82 20,5 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018  

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa Fabelio.com telah 

memberikan kesan nyaman yang tinggi kepada para konsumennya. Pada 

dasarnya, showroom yang dibuat untuk  customer experience, merupakan salah 

satu langkah mereka untuk meninggalkan kesan positif kepada  para 

konsumennya ketika datang. Lewat dari segi pelayanan yang diberikan oleh Sales 

Fabelio.com, harapannya dari segi produk pun akan tersirat kualitas yang sama 

baiknya. 

 

Tabel 4.27 yang menjelaskan mengenai Fabelio.com membantu para 

konsumennya dalam memenuhi kebutuhan akan furnitur. Hasil menunjukkan 

bahwa mayoritas responden yaitu sebesar 195 responden (48,8%) menjawab 

setuju. Sebanyak 100 responden (25%) menjawab netral, sebanyak 79 responden 

(19,8%), sebanyak 23 responden (5,8%) menjawab tidak setuju dan 3 responden 

(0,8%) yang menjawab sangat tidak setuju. 
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            Tabel 4.17 Tabulasi responden variabel X2 pertanyaan 6 

CL_6 

Skala Frekuensi Persentase 

1 3 0,8 

2 23 5,8 

3 100 25 

4 195 48,8 

5 79 19,8 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat loyalitas mayoritas responden sangat 

baik secara keseluruhan. Meskipun beberapa masih menganggap biasa saja 

namun secara keseluruhan konsumen  merasa puas dengan Fabelio karena secara 

langsung membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan akan furnitur. Seperti 

yang sudah dikatakan bahwa konsumen  semakin kritis dalam memilih barang 

dan tentunya mereka memiliki standarisasi tersendiri jika berbicara mengenai 

furnitur yang merupakan representasi sebuah rumah.  

Tabel 4.28. yang membahas mengenai konsumen Fabelio.com akan  

merekomendasikan Fabelio.com kepada orang lain. Hasil menunjukkan bahwa 

mayoritas responden yaitu sebesar 182 responden (45,5%) menjawab setuju. 

Sebanyak 105 responden (26,3%) menjawab netral, sebanyak 81 responden 

(21,3%), 27 responden (6,8%) menjawab tidak setuju dan 5 responden (1,3%) 

yang menjawab sangat tidak setuju. 
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                                        Tabel 4.18 Tabulasi responden variabel X2 pertanyaan 7 

CL_7 

Skala Frekuensi Persentase 

1 5 1,3 

2 27 6,8 

3 105 26,3 

4 182 45,5 

5 81 20,3 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat loyalitas mayoritas responden sangat 

baik secara keseluruhan terhadap brand Fabelio.com. Melihat data bahwa 

banyaknya dari para responden yang akan merekomendasikan Fabelio.com 

kepada teman-temannya merupakan bukti bahwa mereka puas dengan pelayanan 

dan produk-produknya, dengan merekomendasikan kepada orang lain secara 

tidak langsung pun membantu mempublikasikan Fabelio.com kepada khalayak 

yang lebih luas sehingga tercipta aktivitas publikasi yang efektif. 

Tabel 4.29. yang menjelaskan mengenai para konsumen  yang akan 

mengajak teman-temannya untuk berbelanja di Fabelio.com. Hasil menunjukkan 

bahwa mayoritas responden yaitu sebesar 174 responden (43,5%) menjawab 

setuju. Sebanyak 117 responden (29,3%) menjawab netral, sebanyak 89 

responden (22,3%) menjawab sangat setuju, sebanyak 18 responden (4,5%) 

menjawab tidak setuju dan 2 responden (0,2%) yang menjawab sangat tidak 

setuju. 
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           Tabel 4.19 Tabulasi responden variabel X2 pertanyaan 8 

CL_8 

Skala Frekuensi Persentase 

1 2 0,5 

2 18 4,5 

3 117 29,3 

4 174 43,5 

5 89 22,3 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018  

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa dikarenakan adanya 

rasa loyalitas dan kepuasan yang didapatkan di pembelian pertama akan 

berdampak kepada adanya ajakan kepada orang lain untuk melakukan 

pembelanjaan di Fabelio.com. Melihat respons yang positif sejauh ini, 

Fabelio.com secara langsung dibantu oleh para konsumennya dalam hal 

publisitas dimana aktivitas publikasi akan mendatangkan para konsumen  baru 

terutama jika konsumen  yang lain ikut merekomendasikannya kepada orang lain.  

 

Tabel 4.30. yang menjelaskan apakah responden memutuskan untuk 

pindah ke merek lain atau tidak. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas responden 

yaitu sebesar 168 responden (42%) menjawab netral. Sebanyak 100 responden 

(25%) menjawab tidak setuju, sebanyak 78 responden (19,5) menjawab setuju, 

32 responden (8%) menjawab sangat tidak setuju dan 22 responden (5,5%) yang 

menjawab sangat setuju. 

 

Pengaruh Customer Satisfaction...,Oktavianus Mario Budiman, FIKOM UMN, 2018



Tabel 4.30. 
 

98  

             Tabel 4.20 Tabulasi responden variabel X2 pertanyaan 9 

CL_9 

Skala Frekuensi Persentase 

1 32 8 

2 100 25 

3 168 42 

4 78 19,5 

5 22 5,5 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018 

Berdasarkan hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden memilih untuk netral karena banyaknya pilihan sebenarnya yang masih 

mereka pertimbangkan. Berdasarkan data ini, bisa diukur bahwa beberapa 

responden memilih untuk netral dikarenakan produk-produk yang dijual oleh 

Fabelio.com memang memiliki kualitas namun dikarenakan beberapa faktor seperti 

keterlambatan barang, susahnya menghubungi Customer Service sampai barang 

rusak ketika sampai ke konsumen menjadi beberapa hal yang membuat mereka 

memilih netral meskipun diimbangi oleh pelayanan dan produk yang baik. 

 

Tabel 4.31. yang menjelaskan mengenai adanya rasa nyaman ketika 

menggunakan produk-produk yang dijual di Fabelio.com. Hasil menunjukkan 

bahwa mayoritas responden yaitu sebesar 220 responden (55%) menjawab 

setuju. Sebanyak 95 responden (23,8%) menjawab netral, sebanyak 56 responden 

(14%) menjawab sangat setuju, sebanyak 29 responden (7,2%) menjawab tidak 

setuju dan tidak ada responden sangat tidak setuju. 
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         Tabel 4.21 Tabulasi responden variabel X2 pertanyaan 10 

CL_10 

Skala Frekuensi Persentase 

1 0 0 

2 29 7,2 

3 95 23,8 

4 220 55 

5 56 14 

Total 400 100 
 

Sumber : Data Primer, diolah, 2018  

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan   bahwa  tingkat loyalitas para 

responden cukup tinggi melihat jumlah yang memilih pilihan “setuju”. Hal ini 

dikarenakan adanya kesamaan  selera maupun harga yang terbilang cukup 

terjangkau untuk ukuran sebuah furnitur. Beberapa hal yang  menjadi faktor 

adalah dikarenakan  adanya full service dari para Sales dan juga mudahnya proses 

transaksi karena semua dilakukan secara online, begitupula dengan nilai-nilai jual 

yang ditawarkan  seperti cicilan 0% ataupun Cash on Delivery. 

4.2.2. Hasil Data Tiap Dimensi 

 

Pada bagian ini akan dipaparkan data berdasarkan dimensi yang ada pada 

kuesioner yang telah disebar kepada seluruh konsumen dari Fabelio.com. Ada 

beberapa dimensi pada penelitian ini, variabel bebas yaitu customer satisfaction 

serta variabel terikat yaitu customer loyalty.  
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4.2.2.1. Variabel Customer Satisfaction 

 
Untuk melihat respon atas pernyataan yang telah diajukan kepada 

responden maka dilakukan analisis deskriptif untuk melihat rata-rata jawaban 

responden terhadap masing-masing pernyataan. Berikut ini adalah hasil tabulasi 

pernyataan responden terhadap kepuasan konsumen  dengan kategori yang telah 

disusun berdasarkan tiap dimensi, terlihat pada tabel tanggapan responden atas 

variabel kepuasan konsumen 

Tabel 4.22 Tabulasi Variabel X 

 

 

No 

Dimensi dan Indikator Frekuensi Skor  

Total 

Accessbility 1 2 3 4 5 

 
 

1 

  

Situs Fabelio.com dapat diakses   

dengan cepat. 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

35 

 

8,8% 

 

 

94 

 

23,5% 

 

 

235 

 

58,8% 

 

 

36 

 

9% 

 

 

400 

 

100% 

2 Informasi mengenai email dan 

nomor telepon Fabelio.com 

dapat dengan muda ditemukan 

oleh konsumen. 

 

 

 

 

2 

 

0,5% 

 

 

17 

 

4,3% 

 

 

97 

 

24,3% 

 

 

205 

 

51,2% 

 

 

79 

 

19,8% 

 

 

400 

 

100% 

Pengaruh Customer Satisfaction...,Oktavianus Mario Budiman, FIKOM UMN, 2018



Tabel 4.30. 
 

101  

 Services       

3  Customer Service Fabelio.com    

melayani konsumen secara 

cepat. 

 

13 

 

3,3% 

 

52 

 

13% 

 

124 

 

31% 

 

130 

 

56,8% 

 

76 

 

19% 

 

400 

 

100% 

 

4 Bertanggung jawab kepada 

setiap keluhan konsumen dari 

awal sampai tuntas 

 

10 

 

2,5% 

 

54 

 

13,5% 

 

93 

 

23,3% 

 

157 

 

39,3% 

 

86 

 

21,5% 

 

400 

 

100% 

 

5 Sales Fabelio mampu 

memberikan kualitas 

pelayanan yang baik 

    

  0 

 

  0 

   

23 

 

5,8% 

 

91 

 

22,8% 

 

177 

 

44,3% 

 

109 

 

27,3% 

400 

 

100% 

 

6 Fabelio mampu memberikan 

rasa puas dan percaya (trust)  

kepada konsumennya 

 

1 

 

0,3% 

 

20 

 

5% 

 

93 

 

23,3% 

 

172 

 

43% 

 

114 

 

28,5% 

400 

 

100% 

 

Accuracy 

      

7 

 Memberikan segala jenis 

informasi sesuai dengan fakta 

kepada konsumen 

 

1 

 

0,3% 

29 

 

7,2% 

95 

 

23,8% 

191 

 

47,8% 

21 

 

84% 

400 

 

100% 
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8 

Memberikan pelayanan 

mengenai informasi produk 

dengan gaya komunikasi yang 

baik. 

 

 

2 

 

0,5% 

 

 

26 

 

6,5% 

 

 

102 

 

25,5% 

 

 

175 

 

43,8% 

 

 

95 

 

23,8% 

 

 

400 

 

100% 

 

 

9 
 

Produk-produk di Fabelio 

konsisten mempertahankan 

kualitas dari waktu ke waktu. 

 

 

 

5 

 

1,3% 

 

 

35 

 

8,8% 

 

 

103 

 

25,8% 

 

 

171 

 

42,8% 

 

 

86 

 

21,5% 

 

 

400 

 

100% 

10 

Fitur produk-produk yang 

dijual oleh Fabelio 

memudahkan konsumennya 

dalam pemakaian 

 

 

1 

 

0,3% 

 

 

23 

 

5,8% 

 

 

89 

 

22,3% 

 

 

182 

 

45,5% 

 

 

105 

 

26,3% 

 

 

400 

 

100% 

                                                          

       Sumber: Data Primer Diolah, 2018
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Berdasarkan tabel 4.32 dapat diketahui variabel kepuasan pelanggan (X) 

memiliki tiga dimensi yaitu aksesbilitas, pelayanan, dan keakuratan informasi. 

Untuk dimensi aksesbilitas sendiri memiliki dua indikator pertanyaan sebagai 

alat ukur dalam kuisioner. Untuk pertanyaan pertama, diketahui bahwa sebagian 

besar responden yaitu 235 responden menyatakan setuju bahwa situs 

Fabelio.com dapat diakses dengan cepat, melihat situs Fabelio.com merupakan 

alat utama dikarenakan semua produk ditampilkan lengkap dan mendetail dan 

segala bentuk transaksi pun dilakukan di situs tersebut. 

Untuk pertanyaan kedua, diketahui bahwa sebagian besar responden 

sebanyak 205 orang menyatakan setuju bahwa informasi mengenai email 

ataupun nomor kontak dari Fabelio.com dapat dengan mudah ditemukan. Untuk 

dimensi pelayanan memiliki dua indikator pertanyaan sebagai alat ukur dalam 

kuisioner dan masing-masing memiliki dua pertanyaan. Untuk pertanyaan 

pertama, diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 130 orang menyatakan 

setuju bahwa bagian pelayanan konsumen (customer service) sigap dalam 

melayani konsumennya, namun sebanyak 124 menjawab Netral yang 

menunjukkan cukup banyak konsumen yang merasa bahwa divisi pelayanan 

konsumen masih memiliki beberapa kekurangan dalam melayani konsumennya. 

Untuk pertanyaan kedua, diketahui bahwa sebagian besar responden sebanyak 

157 orang menyatakan setuju bahwa mereka merasa bagian pelayanan 

konsumen bertanggung jawab dalam melayani setiap masalah yang dihadapi 

oleh konsumennya. 
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Untuk pertanyaan ketiga diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 

177 responden menyatakan setuju jika sales Fabelio.com memberikan pelayanan 

yang baik dan berkualitas. Sales yang bertugas sebagai Front Liner dimana 

mereka yang berhadapan dengan para konsumen dan kualitas pelayanan 

merupakan salah satu hal krusial untuk ditanamkan di benak konsumennya. 

Pertanyaan keempat diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 172 

responden menyatakan setuju jika sales Fabelio memberikan rasa puas dalam 

setiap pelayanan yang diberikan kepada konsumennya. Menciptakan rasa puas 

dalam diri konsumennya merupakan salah satu aset dalam menjalankan bisnis. 

Untuk dimensi keakuratan memiliki dua indikator pertanyaan sebagai 

alat ukur dalam kuisioner dengan masing-masing indikator memiliki dua 

pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, diketahui bahwa sebagian besar 

responden yaitu 173 orang menyatakan setuju bahwa informasi yang diberikan 

kepada konsumen sudah cukup akurat. Untuk pertanyaan kedua, diketahui 

bahwa sebagian besar responden sebanyak 175 orang menyatakan setuju bahwa 

para staff Fabelio.com menggunakan gaya komunikasi yang baik dalam 

memberikan informasi kepada konsumennya. 

Pertanyaan ketiga diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 171 

orang menyatakan setuju bahwa Fabelio terus mempertahankan kualitas produk-

produk yang dijual secara konsisten. Untuk pertanyaan kedua, diketahui bahwa 

sebagian besar responden sebanyak 182 orang menyatakan setuju bahwa fitur 

Fabelio.com dapat dengan mudah digunakan oleh para konsumennya baik fitur 

di produk-produk yang dijualnya ataupun fitur yang terdapat di website mereka. 
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4.2.2.2. Variabel Customer Loyalty 

 
Berikut ini adalah hasil tabulasi pernyataan responden terhadap 

Customer Loyalty berdasarkan tiap dimensi, terlihat pada tabel berikut. Untuk 

melihat respon atas pernyataan yang telah diajukan kepada responden maka 

dilakukan analisis deskriptif untuk melihat rata-rata jawaban responden terhadap 

masing-masing pernyataan dengan kategori yang telah disusun sebagai berikut. 

Tanggapan responden atas variabel promosi. 

 

 

Tabel 4.23 Tabulasi Hasil Variabel Y 

 

 

No 

Dimensi dan Indikator Frekuensi Skor  

Total 

Repeat Buyer 1 2 3 4 5 

1 Adanya rencana untuk 

melakukan pembelian furnitur 

di Fabelio  

 

 2 

 

0,5% 

 22 

 

5,5% 

 106 

 

26,5% 

 182 

 

45,5% 

 88 

 

22% 

 400 

 

100% 

 

 

2 

 

Melakukan pembelian kembali  

di Fabelio 

 

   2 

 

0,5% 

 

   37 

 

9,3% 

 

  94 

 

23,5% 

 

  166 

 

41,5% 

 

  101 

 

25,3% 

 

   400 

 

100% 
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3 Adanya keinginan 

melakukan pembelian 

kembali 

 

3 

 

0.8% 

 

23 

 

5,8% 

 

100 

 

25% 

 

195 

 

48,8% 

 

79 

 

19,8% 

 

400 

 

100% 

 Purchases across product and 

services line 

      

4 Respon positif dari  konsumen 

dalam memakai produk-produk 

di Fabelio 

 

 

2 

 

0,5% 

 

38 

 

9,5% 

 

81 

 

20,3% 

 

191 

 

47,8% 

 

88 

 

22% 

 

400 

 

100% 

5 Konsumen merasa nyaman 

dengan pelayanan yang 

diberikan oleh sales Fabelio 

. 

0 

 

0% 

25 

 

6,3% 

95 

 

23,8% 

198 

 

49,5% 

82 

 

20,5% 

400 

 

100% 

6 Fabelio membantu konsumennya 

dalam memenuhi kebutuhan 

akan furnitur. 

 

 

17 

 

4,2% 

 

 

80 

 

20% 

 

 

104 

 

26% 

 

 

147 

 

36,8% 

 

 

52 

 

13% 

 

 

400 

 

100% 
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 Refers others       

7 Konsumen merekomendasikan 

ke orang lain. 

 

 

 

5 

 

1,3% 

 

 

27 

 

6,8% 

 

 

105 

 

26,3% 

 

 

182 

 

45,5% 

 

 

81 

 

20,3% 

 

 

400 

 

100% 

8 Konsumen akan mengajak 

teman-temannya berkunjung ke 

Fabelio 

 
 

2 

 

0,5% 

 
 

18 

 

4,5% 

 
 

117 

 

29,3% 

 
 

174 

 

43,5% 

 
 

89 

 

22,3% 

 
 

400 

 

100% 

    Immunity       

9 Konsumen memutuskan untuk 

tidak pindah ke brand lain. 

 

 
 

32 

 

8% 

 
 

100 

 

25% 

 
 

168 

 

42% 

 
 

78 

 

19,5% 

 
 

22 

 

5,5% 

 
 

400 

 

100% 

10 Konsumen merasa 

nyaman dengan 

menggunakan 

produk-produk yang 

dijual Fabelio 

 
 

0 

 

0% 

 
 

29 

 

7,2% 

 
 

95 

 

23,8% 

 
 

220 

 

55% 

 
 

56 

 

14% 

 
 

400 

 

100% 

 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018. 
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Berdasarkan tabel 4.34 dapat diketahui variabel customer loyalty (Y2) 

memiliki empat dimensi yaitu Repeat Buyer, Purchases across product and 

services line, Refers others, dan Immunity. Untuk Repeat Buyer memiliki dua 

indikator pertanyaan sebagai alat ukur dalam kuisioner. Untuk pertanyaan 

pertama, diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 182 responden 

menyatakan mereka merasa senang menggunakan produk-produk yang dijual di 

Fabelio. Untuk pertanyaan kedua, diketahui bahwa sebagian besar responden 

sebanyak 166 responden menyatakan setuju adanya rencana untuk melakukan 

pembelian furnitur di Fabelio dalam benak konsumen. Untuk pertanyaan ketiga 

diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 169 responden menyatakan 

setuju bahwa adanya keinginan melakukan pembelian kembali dalam diri para 

konsumen Fabelio. 

Untuk dimensi Purchases across product and services line memiliki dua 

indikator pertanyaan sebagai alat ukur dalam kuisioner. Untuk pertanyaan 

pertama, diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu 191 responden 

menyatakan setuju bahwa Fabelio berhasil menciptakan kesan positif dalam 

benak konsumen ketika mereka memakai produk-produk yang dijual di Fabelio. 

Untuk pertanyaan kedua, diketahui bahwa sebagian besar responden sebanyak 

198 orang menyatakan setuju bahwa konsumen merasa nyaman dengan 

pelayanan yang diberikan oleh sales Fabelio. Untuk pertanyaan ketiga, diketahui 

bahwa sebagian besar responden yaitu 195 responden menyatakan setuju bahwa 

Fabelio membantu konsumennya dalam memenuhi kebutuhan akan furnitur. 
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Untuk dimensi Refers others memiliki dua indikator pertanyaan sebagai 

alat ukur dalam kuisioner. Untuk pertanyaan pertama, diketahui bahwa sebagian 

besar responden yaitu 182 orang menyatakan setuju bahwa konsumen akan 

merekomendasikan Fabelio kepada orang lain.. Untuk pertanyaan kedua, 

diketahui bahwa sebagian besar responden sebanyak 174 responden menyatakan 

setuju bahwa konsumen akan mengajak teman-temannya berkunjung ke Fabelio. 

Untuk dimensi Immunity memiliki dua indikator pertanyaan sebagai alat 

ukur dalam kuisioner. Untuk pertanyaan pertama, diketahui bahwa sebagian 

besar responden yaitu 168 orang menyatakan netral bahwa mereka akan pindah 

ke mereka lain jika ingin membeli furnitur. Untuk pertanyaan kedua, diketahui 

bahwa sebagian besar responden sebanyak 220 responden menyatakan setuju 

bahwa konsumen merasa nyaman dengan menggunakan produk-produk yang 

dijual Fabelio.com. Berdasarkan data yang diperoleh dari setiap frekuensi dalam 

dimensi, dan dihitung berdasar nilai dalam skala, dimensi Repeat Buyer 

mendapatkan pengaruh paling kuat dengan perolehan nilai tertinggi, dan dimensi 

Immunity mendapatkan pengaruh paling lemah dengan perolehan nilai terendah, 

dari variabel Customer Satisfaction. 
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4.2.3. Uji Normalitas 

 

 

Uji Normalitas data ini dilakukan untuk mengetahui apakah data pada 

kedua variabel tersebut berdistribusi normal atau tidak. Analisis uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov yang biasa 

digunakan pada penelitian yang memiliki sampel berasal dari populasi dengan 

distribusi spesifik/tertentu tertentu. Uji ini dilakukan untuk mengetahui 

kenormalan distribusi beberapa data. Kriteria uji normalitas sebagai berikut: 

Ho = data berdistribusi normal 

H1 = data tidak berdistribusi normal 

α = 0,05 

1. Jika nilai probabilitas > α maka Ho diterima 

2. Jika nilai probabilitas < α maka Ho ditolak 

 

Tabel 4.24 Uji Normalitas 

 
                                                       Sumber: Data Primer, diolah, 2018 
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Gambar 4.10 Histogram Uji Normalitas 

 

 

 
 

                                                       Sumber: Data Primer, diolah, 2018 

 

 

Gambar 4.11 P-Plot Uji Normalitas Data Penelitian Utama 

 

                                                       Sumber: Data Primer, diolah, 2018 
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Berdasarkan gambar dapat dilihat grafik plot (gambar 4.11). Dimana 

gambar P-Plot terlihat titik-titik yang mengikuti dan mendekati garis diagonalnya 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas 

dan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. 

 

4.2.4. Uji Korelasi 

 
       Tabel 4.25 Tabel Hubungan Koefisien Korelasi dengan Tingkat Korelasi 
 
 

Koefisien Korelasi Tingkat Korelasi 

0 Tidak ada korelasi antara dua variabel 

> 0 – 0,25 Korelasi sangat lemah 

> 0,25 – 0,5 Korelasi cukup 

> 0,5 – 0,75 Korelasi kuat 

> 0,75 – 0,99 Korelasi sangat kuat 

1 Korelasi sempurna 

                                                                                                Sumber : Sarwono, 2006 
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 Tabel 4.37     Uji Korelasi Variabel Kepuasan (X) dengan Variabel  

                       Customer Loyalty (Y) 

                                   

                                                             Sumber : Data primer, diolah, 2018 

 
Berdasarkan tabel 4.37, dapat diketahui bahwa tingkat korelasi sangat 

kuat karena besar koefisien adalah 0,881. Berdasarkan tabel 4.39, koefisien 0,881 

terletak di koefisien korelasi berkisar antara > 0,75 – 0,99. Nilai koefisien 

korelasi juga bernilai positif, maka antara variabel customer satisfaction (X1) 

dengan variabel customer loyalty (Y2) mempunyai hubungan searah. Artinya, 

jika nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y akan ikut meningkat juga. 
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4.2.5. Uji Regresi 

 
Analisis regresi terdiri dari analisis regresi sederhana dan analisis regresi 

berganda. Yang dimaksud dengan analisis regresi sederhana adalah analisis yang 

dilakukan terhadap satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Variabel bebas 

dilambangkan dengan huruf X dan variabel terikat dilambangkan dengan huruf 

Y.  

Persamaan yang dihasilkan nantinya mempunyai bentuk Y = a + bX 

sedangkan yang dimaksud analisis regresi berganda adalah analisis yang 

dilakukan terhadap satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas. Jika 

ada dua variabel bebas yang digunakan (X1 dan X2), maka persamaannya dapat 

ditulis menjadi Y = a + b1X1 + b2X2 (Fridayana, 2013:15) 

 

4.2.5.1. Uji Regresi Variabel Customer Satisfaction (X) dengan Variabel 

Customer Loyalty (Y) 

 

Tabel 4.27 Regresi Sederhana Variabel X dengan Y 

 
 

                                                                Sumber : Data primer, diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.43 dapat diketahui bahwa variabel Customer 

Satisfaction (X) termasuk dalam variabel yang dihitung menggunakan metode 

Stepwise dalam analisis regresi, dan termasuk dalam kriteria atau syarat yaitu 

nilai F lebih kecil dari 0.05. 

             Tabel 4.28 Uji regresi 

 

                                                                Sumber : Data primer, diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.44 dapat diketahui bahwa kedua variabel saling 

berpengaruh dan variabel customer satisfaction (X) memberikan kontribusi 

kepada variabel customer loyalty (Y2). Terdapat nilai R square .881, artinya 

bahwa customer loyalty (X2) memberikan kontribusi sebesar 0,881 atau 88,1% 

terhadap variabel customer satisfaction (Y). Artinya 11,9% Customer Loyalty 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terangkum dalam analisis ini. 
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           Tabel 4.29 ANOVA 

 

                                                                Sumber : Data primer, diolah, 2018 
 

 

Berdasarkan tabel 4.45 dapat diketahui bahwa pada nilai Sig. terdapat 

nilai signifikan .000, artinya nilai tersebut signifikan karena kurang dari 0,05. 

Karena signifikan, artinya ada pengaruh antara variabel customer satisfaction (X) 

dan variabel customer loyalty (Y2). 

          Tabel 4.30 Uji Regresi 

 

 

                                                                Sumber : Data primer, diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.41 dapat diketahui bahwa nilai constant-nya adalah 

7,538 dan nilai customer loyalty-nya adalah 0,781. Secara umum, rumus 

persamaan regresi adalah 

Y = a + bX 

 

dengan Y adalah variabel dependen dan merupakan X variabel 

independen, dalam hal ini adalah customer satisfaction.  Sedangkan a dan b 

adalah nilai konstanta yang dicari. Dari tabel maka memperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 

 

Y = 7,538 + 0,781X 

 

 

4.3 Analisis Uji Variabel 

 
Dalam penelitian ini analisis model pengukuran telah menunjukkan 

bahwa semua variabel penelitian telah memenuhi kriteria validitas dan 

reliabilitas. Berikut hasil analisis atas pengujian model struktural atas tiap-tiap 

variabel : 

4.3.1 Analisis Multivariate Pengaruh Customer Satisfaction Terhadap 

Customer Loyalty Secara Bersama  

Hasil Uji menunjukkan bahwa Customer Loyalty secara bersama 

memiliki pengaruh positif,. Kepuasan pelanggan (customer satisfaction) yang 

terbentuk dalam benak responden sudah sesuai dengan tujuan dari Fabelio karena 
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banyak responden yang setuju dengan hal tersebut, sehingga pengaruh dari 

Customer Loyalty dapat dikatakan berhasil. 

Dalam customer satisfaction, masih ada sebagian kecil responden yang 

masih kurang puas akan keputusan dalam memilih brand Fabelio, dan ada 

sebagian kecil responden yang masih kurang puas dalam pemenuhan kebutuhan 

akan furnitur, itu berarti menjadi tugas dari Fabelio untuk terus meningkatkan 

kepuasan pelanggan saat responden yang sudah memilih. 

Peneliti menduga, bahwa sebagian kecil responden yang kurang puas 

akan keputusan dalam memilih brand Fabelio, adalah responden yang merasakan 

cukup lamanya kinerja dari Fabelio dalam melayani konsumennya dan juga 

terkadang adanya misscommunication dengan bagian Customer Service, 

sehingga turut memengaruhi variabel, yaitu customer loyalty. Namun di balik itu, 

tingkat kepuasan terhadap brand Fabelio secara keseluruhan, terbilang sangat 

baik karena mayoritas responden menyatakan puas terhadap brand Fabelio. 

4.3.2 Analisis Univariate Pengaruh Customer Satisfaction Terhadap 

Customer Loyalty 

Hasil uji menunjukkan bahwa customer loyalty mendapatkan pengaruh 

positif terhadap customer satisfaction. Ekspektasi akan kualitas yang dirasakan 

(customer loyalty) oleh mayoritas responden Fabelio telah berhasil dalam 

menciptakan kepuasan pelanggan (customer satisfaction) 
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Namun, pada setiap dimensi customer loyalty (repeat buyer, purchases 

across, Refers Other, Immunity), masih ada sebagian kecil responden yang 

menjawab kurang setuju akan ekspektasi terhadap kualitas produk dan pelayanan 

yang dirasakan. Itu berarti, menjadi tugas bagi Fabelio untuk terus meningkatkan 

kualitas produk yang akan datang nanti, untuk semakin mendekati ekspektasi, 

bahkan sesuai dengan ekspektasi calon pembeli produk dari Fabelio, dimana 

ekspektasi akan kualitas yang dirasakan akan menciptakan kepuasan pelanggan 

(customer satisfaction). 

Pengaruh customer loyalty terhadap customer satisfaction produk All New 

Fortuner tidak terlalu besar karena responden adanya beberapa 

misscomunnication ketika konsumen sudah melakukan transaksi (after sales) 

dikarenakan tim operasional masih memiliki kurangnya akses dalam menangani 

banyaknya permintaan sehingga terkadang beberapa pemesanan harus menunggu 

estimasi dengan waktu tertentu, terkadang estimasi pun menjadi terlalu lama 

karena adanya masalah di bagian supplier sehingga hal ini terlihat di mata para 

konsumennya.  

Customer loyalty dapat membentuk Customer Satisfaction karena ketika 

pelanggan memiliki ekspektasi terhadap sebuah produk dan pelayanannya, 

apabila terbilang jauh dari ekspektasi konsumen, maka semakin tidak puas 

pelanggan akan produk tersebut. Sebaliknya, apabila semakin mendekati 

ekspektasi pelanggan, akan semakin tinggi tingkat kepuasannya pula. 

Pengaruh Customer Satisfaction...,Oktavianus Mario Budiman, FIKOM UMN, 2018



120 

 

 

4.3 Uji Hipotesis 

 
Dalam uji hipotesis ini, H1 dan H2 diterima jika nilai t hitung lebih besar 

dari t signifikan dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Maka dapat ditarik 

kesimpulan: 

H1 : ρ1 ≠ 0 : Terdapat pengaruh bersamaan antara customer satisfaction terhadap 

customer loyalty produk-produk yang dijual di Fabelio. 

H2 : ρ2 ≠ 0 : Terdapat pengaruh customer satisfaction terhadap customer loyalty 

produk-produk yang dijual di Fabelio. 
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BAB V       

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil analisis yang telah diungkapkan pada pembahasan, maka 

dapat diambil beberapa simpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian ini, yaitu: 

 

1. Hasil uji F membuktikan bahwa variabel customer satisfaction secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel customer loyalty Fabelio.com karena 

nilai Fhitung > Ftabel (2,048 > 4,18) dan nilai signifikansi kurang dari taraf 

kesalahan 5% atau 0,05 (0,025 < 0,05). 

2. Hasil uji t membuktikan bahwa pengaruh customer satisfaction terhadap 

customer loyalty sebesar 88,1%. Hasil analisis tersebut menyatakan bahwa 

kepuasan konsumen memiliki pengaruh yang penting bagi Fabelio.com dalam 

membentuk citra merek dan loyalitas konsumen. Hal ini dikarenakan customer 

loyalty dapat menciptakan kebanggaan tersendiri apabila pelayanan dan 

produk yang diberikan sudah maksimal sehingga tercipta adanya kemauan 

untuk merekomendasikan dan rasa untuk membeli kembali. Implikasinya, 

Fabelio.com harus bisa mempertahankan tingkat kepuasan konsumennya agar 

tidak mengalami penurunan.  
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Sebab, jika kepuasan konsumen turun dapat dipastikan rasa loyalitas dari 

konsumen akan berkurang dan akan berdampak terhadap bisnis Fabelio.com 

itu sendiri.  

3. Berdasarkan data dari setiap frekuensi jawaban dan nilai dari setiap 

pernyataan yang diperoleh, bahwa dalam variabel customer loyalty dimensi 

Repeat Buyer yang mendapatkan pengaruh paling kuat dan dimensi Immunity 

yang mendapatkan pengaruh paling lemah dari variabel customer satisfaction.  

Dari hasil penelitian yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, penelitian ini menyatakan 

terdapatnya pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen Fabelio.com. 

 

5.2 Saran 

 
5.2.1. Saran Akademis 

 
Peneliti menyadari terdapat kekurangan dari segi penulisan maupun kekayaan 

data dalam penelitian ini sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat 

mengembangkan penelitian serta menambah kekurangan yang ada dalam penelitian 

ini. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperkaya pengetahuan tentang 

variabel yang mempengaruhi customer satisfaction atau dengan menggunakan 

dimensi customer satisfaction yang berbeda dengan peneliti. Dapat juga pengetahuan 

mengenai customer satisfaction terus dikembangkan dengan cara melakukan 

penelitian dengan pendekatan kualitatif agar lebih mendalam. 

Selain itu, dapat menggunakan objek penelitian maupun teknik teknik dalam 

metodologi penelitian yang berbeda, sehingga mendapat hasil yang beragam namun 

saling melengkapi untuk kebutuhan ilmu komunikasi bagi penelitian selanjutnya. 
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5.2.2. Saran Praktis 
 

Dari hasil survei yang telah dilakukan oleh Peneliti, terdapat tanggapan 

yang baik dari responden mengenai keseluruhan rasa kepuasan konsumen terhadap 

merek dan loyalitas mereka. Hal tersebut terbukti dari sebagian besar pertanyaan 

memperoleh jawaban “setuju”. Meskipun sudah dikenal oleh masyarakat namun 

masyarakat masih membutuhkan suatu ciri khas yang membedakan Fabelio.com 

dengan merek lainnya. Begitupula dengan beberapa pelayanan yang terkadang masih 

belum memiliki kejelasan. 

Hal ini terbukti dari jawaban sebagian responden yang mengatakan “tidak 

setuju” dalam beberapa pernyataan mengenai pelayanan sehingga secara langsung 

memengaruhi kepuasan konsumen dan berdampak kepada citra merek dan rasa 

loyalitas. Meskipun beberapa menjawab sudah puas namun beberapa hal tentunya 

masih dapat ditingkatkan demi terwujudunya visi dan misi dari Fabelio. Berikut 

adalah saran peneliti bagi Fabelio.com yang mengacu terhadap hasil data penelitian : 

 

Dimensi Nilai Keterangan Saran  Saran Praktis 

Accessbility 0,662 

atau 

66,2% 

Hubungan 

positif yang 

kuat 

Dipertahankan Loyalitas konsumen 

akan semakin kuat jika 

Fabelio.com mampu 

mempertahankan 

kemudahan akses bagi 

para konsumennya. 

Mengingat Fabelio.com 
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berbasis online dan 

membutuhkan akses 

yang mudah dan cepat. 

Services 0,831 

atau 

83,1% 

Hubungan 

positif yang 

sangat kuat 

Dipertahankan Pembentukan rasa 

nyaman menjadi salah 

satu faktor dari rasa 

loyalitas dalam diri 

konsumen. Fabelio.com 

harus dapat 

mempertahankan 

kualitas pelayanan 

mereka agar terbentuk 

rasa loyalitas yang kuat 

dalam tiap konsumennya 

Accuracy 0,822 

atau 

82,2% 

Hubungan 

positif yang 

sangat kuat 

Dipertahankan  Dalam menyediakan 

informasi-informasi 

Fabelio.com harus dapat 

menyediakan informasi 

yang akurat agar 

loyalitas konsumennya 

dapat terus tumbuh dan 

berkembang 
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