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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENGARUH KEPERCAYAAN DAN KOMITMEN 

TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN PADA BENGKEL 

RESMI TOYOTA DI BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh : 

 

M IRFAN KURNIAWAN 

 

 

 

Toyota merupakan salah satu produsen merek mobil yang menjual berbagai jenis 

mobil di Indonesia. Auto2000 Raden Intan merupakan salah satu Agen Tunggal 

Pemegang Merek (ATPM) dari merek Toyota yang menyediakan layanan purna 

jual berupa bengkel untuk perawatan mobil-mobil yang telah dibeli konsumen di 

Bandar Lampung. Tujuan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh kepercayaan dan komitmen terhadap loyalitas bengkel resmi Toyota di 

Bandar Lampung. 

Metode penelitian ini mengunakan metode non-probability sampling dengan 

teknik judgment sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 100 responden dengan kriteria para pelanggan yang merawat 

kendaraannya di Bengkel Toyota di Bandar Lampung. Alat analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software 

SPSS, pengujian signifikan simultan (uji F), pengujian signifikan parsial (uji t), 

dan analisis determinasi (R2).  

Pengujian analisis determinasi (R2) menyatakan nilai Adjusted R Square 0.273. 

Hal ini berarti, indikator Kepercayaan (X1), Komitmen (X2) berperan dalam 

memengaruhi setiap variable loyalitas pelanggan (Y) dan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini.  

 

 

Kata Kunci :  Kepercayaan, Komitmen, Loyalitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE EFFECT OF TRUST AND COMMITMENT TO THE 

LOYALTY OF TOYOTA OFFICIAL WORKSHOP IN BANDAR LAMPUNG 

 

By: 

 

M IRFAN KURNIAWAN 

 

 

 

Toyota is one of the manufacturers of car brands that sell various types of cars in 

Indonesia. Auto2000 Raden Intan is one of the Sole Agent Brand Holder (ATPM) 

of Toyota brand which provides after sales service in the form of workshop for 

maintenance of cars that have been purchased by consumers in Bandar Lampung. 

The purpose of this study was conducted to determine the effect of trust and 

commitment to the loyalty of Toyota's authorized workshop in Bandar Lampung. 

This research method uses non-probability sampling method with judgment 

sampling technique. The number of samples used in this study as many as 100 

respondents with the criteria of customers who take care of his vehicle at Toyota 

Workshop in Bandar Lampung. The data analysis tool used is multiple linear 

regression analysis using SPSS software, simultaneous significant test (F test), 

partial significant test (t test), and determination analysis (R2). 

The test of determination analysis (R2) states the value of Adjusted R Square 

0.273. This means, the indicator of Trust (X1), Commitment (X2) plays a role in 

influencing every variable of customer loyalty (Y) and the rest is influenced by 

other variables that are not researched by researchers in this study. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan dalam dunia bisnis pada era globalisasi seperti sekarang ini semakin 

ketat dan untuk itu perusahaan harus memiliki daya saing yang kuat. Perusahaan 

akan memiliki daya saing bila pelanggan memperoleh kesan yang lebih baik 

terhadap produk dan jasanya dibandingkan produk dan jasa pesaing.Guna 

membangun dan mengembangkan daya saing perusahaan dibutuhkan fokus 

terhadap pelanggan, mengedepankan mutu, perhatian pada kenyamanan, inovasi 

berkelanjutan, mementingkan pelayanan dan kecepatan.Kesemuanya itu bertujuan 

untuk menciptakan relationship marketing, yaitu proses pengembangan dan 

pemeliharaan hubungan jangka panjang dengan pelanggan sehingga mereka akan 

melakukan keputusan pembelian kembali.  

 

Kemajuan perekonomian mempengaruhi kehidupan masyarakat. Peningkatan 

status sosial dan ekonomi masyarakat berakibat pada perilaku dan gaya hidup, 

perubahan tersebut pada akhirnya mempengaruhi selera kepuasan terhadap suatu 

produk. Masyarakat menginginkan produk dan pelayanan berkualitas yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka sehingga perusahaan dituntut untuk mampu 

memberikan layanan berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Produk dan jasa yang tidak memenuhi keinginan konsumen dengan 
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sangat mudah ditinggalkan dan akhirnya konsumen beralih ke produk atau jasa 

lain.  

 

Salah satu industri yang menawarkan produk sesuai dengan gaya hidup adalah 

industri otomotif. Produsen otomotif berusaha menawarkan kendaraannya sesuai 

dengan gaya hidup konsumen. Untuk memenuhi gaya hidup konsumen, produsen 

otomotif menciptakan kendaraan bermotor dengan jenis sedan, Multi Purpose 

Vehicle (MPV)  danSport Utility Vehicle  (SUV). Salah satu produsen kendaraan 

roda 4 adalah Toyota. Toyota di Indonesia memproduksi ketiga jenis katagori 

tersebut dengan merek Toyota Altis, Toyota Yaris, Toyota Kijang Innova, Toyota 

Avanza dan Toyota Fortuner serta Toyota Aphard. 

 

Toyota sebagai produsen tentunya memerlukan agen-agen penjulan mobil yang 

diproduksinya yang disebut Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). Salah satu 

ATPM Toyota yang ada di Indonesia adalah Toyota Auto 2000. Auto 2000 

sebagai ATPM Toyota juga membuka dealernya di kota Bandar Lampung untuk 

menjual berbagai jenis merek mobil Toyota di Lampung.  

 

Auto 2000 sebagai ATPM mobil dengan berbagai jenis dengan merek Toyata 

disamping memiliki kewajiban untuk melakukan penjualan kepada konsumen 

juga berkewajiban menyediakan layanan purna jual. Layanan purna jual yang baik 

harus disediakan oleh Auto 2000 yaitu ketersediaan bengkel untuk perawatan 

mobil-mobil yang telah dibeli oleh konsumen. Perawatan mobil-mobil Toyota di 

bengkel resmi toyota di Auto 2000 secara garis besar terbagi dalam perawatan 

rutin, perbaikan bodi kendaraan dan pembelian suku cadang (Auto 2000 Bandar 

Lampung, 2018). Setiap mobil Toyota akan mendapatkan jaminan perawatan 
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tanpa membayar jasa pengerjaan selama 1 tahun atau jumlah kilometer sampai 

dengan 40.000. Setiap kendaraan Toyota akan mendapatkan perawatan reguler 

setelah kendaraan mencapai 5.000 kilometer, 10.000 km dan perawatan rutin 

dengan kelipatan 5.000 km. Perawatan rutin ini penting untuk menjaga kondisi 

kendaraan tetap baik sehingga nyaman dikendarai. Auto 2000 harus mampu 

menyedikan bengkel yang baik dengan tenaga kerja yang terampil sehingga setiap 

mobil yang masuk ke bengkel dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktu 

penyelesaian. 

 

Tabel 1 berikut ini menyajikan jumlah mobil Toyota yang melakukan perawatan 

rutin di Bengkel Auto 2000 selama tahun 2017 berdasarkan kategori mobil 

 

Tabel 1. Jumlah Mobil Berdasarkan kategori Yang Service di Bengkel Auto 

2000 Tahun 2017 

 

No Bulan 
Kategori Kendaraan (Unit) Total  Perubahan 

Sedan MPV SPV   

1 Januari 178 230 82 490  

2 Februari 180 275 89 544 11% 

3 Maret 190 245 110 545 0% 

4 April 220 266 132 618 13% 

5 Mei  240 290 115 645 4% 

6 Juni 276 320 110 706 9% 

7 Juli 235 340 102 677 -4% 

8 Agustus 210 362 120 692 2% 

9 September 200 352 132 684 -1% 

10 Oktober  230 366 137 733 7% 

11 November 276 391 120 787 7% 

12 Desember 298 379 105 782 -1% 

 Rata-rata  228 312 112 658 4% 

Sumber : Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung, 2018 
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Gambar 1.  Jumlah Kendaraan Yang melakukan Service selama Tahun 2017 

Sumber : Auto 2000 Raden Intan Bandar lampung, 2018 

 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat jumlah mobil yang melakukan service pada bengkel 

Auto 2000 selama tahun 2017 mengalami fluktuasi untuk semua jenis kendaraan. 

Secara rata-rata selama tahun 2017 mobil dengan jenis sedan hanya 228 unit yang 

menggunakan bengkel Auto 2000 untuk perawatan kendaraan, sedangkan kategori 

MVP hanya sebanyak 312 dan jenis SPV hanya sebanyak 112 unit. Secara total 

rata-rata setiap bulan mobil yang melakukan perawatan pada bengkel Auto 2000 

sebanyak 658.  Jumlah rata-rata mobil yang service di bengkel Auto 2000 masih 

dibawah kapasitas atau kemampuan bengkel melayani mobil yang service yaitu 

sebanyak 1000 mobil setiap bulan (Auto 2000 ; 2018). Jika memperhatikan 

Gambar 1 terlihat pertumbuhan mobil yang melakukan service setiap bulannya 

juga berfluktuasi dengan angka pertumbuhan rata-rata per bulan hanya 4%, masih 

dibawah target yaang ditetapkan oleh Auto 2000, yaitu sebesar 10% per bulan. 

Setiap kendaraan yang dibeli oleh konsumen, produsen wajib menyediakan after 
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sales service berupa ketersediaan suku cadang dan penyediaan bengkel guna 

perawatan baik rutin maupun tidak rutin bagi pemilik kendaraan bermotor.  

 

Saat ini Toyota Astra Motor sebagai produsen berbagai merek Toyota sudah 

memiliki bengkel untuk melayani merek berbagai jenis mobil Toyota di Bandar 

Lampung. Bengkel Auto 2000 Raden Intan Bandar Lampung merupakan bengkel 

yang tersertifikasi dari prinsipal atau produsen Toyota dari Jepang. Sertifikat 

tersebut adalah Toyota Customer Service Workshop Management (TSM) 

Kodawari. Standardisasi ini menjadikan bengkel Auto 2000 memiliki kemampuan 

untuk melakukan layanan perawatan kendaraan Toyota dengan standar 

internasional. 

 

Penyediaan bengkel yang berkualitas baik dari segi peralatan, montir dan fasilitas 

bagi konsumen merupakan bagian yang penting bagi konsumen dalam 

memutuskan pembelian suatu merek mobil (www.gaikindo.co.id/artikel/bengkel). 

Konsumen setelah melakukan pembelian suatu merek mobil tentunya memerlukan 

jaminan perawatan atas pemakaian kendaraannya. Penyediaan bengkel yang baik 

tentunya menjamin kendaraan yang dimiliki konsumen dapat terawat dengan baik, 

sehingga kendaraan selalu dalam kondisi yang aman untuk dikendarai. 

 

Ndubisi (2007) mengungkapkan bahwa dalam perkembangan terbaru, industri 

bisnis kini lebih banyak menggunakan pendekatan relationship marketing 

dibanding pendekatan transaksional. Komitmen adalah suatu hal yang penting 

disamping kepuasan pelanggan. Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam 

layanan terhadap pelanggan apabila komitmen perusahaan rendah. Lebih lanjut 

Ndubisi (2007) mengemukakan bahwa komitmen merupakan tingkatan tertinggi 
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dalam membangun kekuatan suatu hubungan dan akan memberikan suatu 

keuntungan jangka panjang bagi kedua belah pihak yang berhubungan. Sebagai 

salah satu aspek dalam relationship marketing, komitmen merupakan keinginan 

yang berkelanjutan untuk membangun suatu hubungan yang bernilai. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa komitmen akan ada jika hubungan benar-benar dianggap 

memiliki arti penting.  

 

Kunci keberhasilan pemasaran relasional adalah komitmen dan kepercayaan 

(Morgan dan Hunt, 1994). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Morgan dan Hunt 

(1994;24) membuktikan bahwa kepercayaan merupakan dasar bagi kerjasama 

antar perusahaan. Variabel kepercayaan memiliki pengaruh 13,4% sedangkan  

komitmen 18,9%. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh Ndubisi 

(2007) yang menemukan bahwa kepercayaan, komitmen, komunikasi dan 

penangan konflik merupakan variabel yang mempengaruhi loyalitas nasabah bank 

di Kinibalu Malaysia. Hasil penelitian Ndubisi (2007) dengan metode pengukuran 

hirarki regresi linear berganda dengan menghasilkan pengaruh yang tidak terlalu 

besar pada variabel kepercayaan hanya sebesar 14% sedangkan komitmen hanya 

sebesar 11%, Komunikasi sebesar 29% dan penanganan konflik 32% Selanjutnya 

Ndubisi et al., (2007) melakukan penelitian yang sama dengan regresi linear 

berganda menghasilkan varibel kepercayaan memiliki pengaruh 18,7% sedangkan 

komitmen memiliki pengaruh sebesar 15,4%. Berdasarkan penelitian Morgan dan 

Hunt (1994) serta Ndubisi (2007) dan Ndubisi et al., (2007) maka penelitian ini 

akan meneliti penerapan Trust and Commitment Theory pada obyek yang berbeda 

yaitu pada pemilik mobil Toyota yang mendapat layanan perbaikan  kendaraannya 

pada bengkel resmi Toyota di Bandar Lampung.  
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1.2 Permasalahan 

Jika melihat data pada Tabel 1, terlihat jumlah yang melakukan service 

berfluktuasi setiap bulannya baik berdasarkan kategori kendaraan maupun jumlah 

total berfluktuasi setiap bulannya. Rata-rata jumlah kendaraan berdasarkan ketiga 

jenis katogori hanya sebanyak 658 unit masih dibawah kapasitas bengkel yaitu 

1000 kendaraan setiap bulan dengan rata-rata pertumbuhan hanya 4% juga 

dibawah target pertumbuhan 10%. Hal ini akan mengakibatkan menurunnya 

pendapatan perusahaan.  

 

Hasil riset yang dilakukan oleh Ndubisi ,(2007) menghasilkan empat sub variabel 

dari pemasaran relational yaitu kepercayaan, komitmen, komunikasi dan 

penanganan konflik berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah bank di 

Kinibali Malaysia. Dari hasil penelitian yang dilakukan Ndubisi 

 

Penelitian ini disamping mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Ndubisi 

(2007) juga mengadopsi teori Trust and Commitment dari Morgan dan Hunt 

(1994). Penelitian ini hanya fokus pada variabel kepercayaan dan komitment 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ndubisi (2007) dan Ndubisi et al., 

(2007) kedua variabel ini memiliki pengaruh relatif kecil yaitu kurang dari 20%. 

Dengan demikan maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang 

kepercayaan dan komitmen dalam mempengaruhi loyalitas konsumen pengguna 

jasa bengkel resmi Toyota di Bandar Lampung. Sehingga permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah kepercayaan berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen 

pengguna  bengkel resmi Auto 2000 Raden Intan di Bandar Lampung.  
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2. Apakan komitmen berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen pengguna 

bengkel resmi Auto 2000 Raden Intan di Bandar Lampung 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas konsumen 

pengguna bengkel resmi Auto 2000 Raden Intan di Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen terhadap loyalitas konsumen pengguna  

bengkel resmi Auto 2000 Raden Intan di Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam 

menerapkan strategi perusahaan untuk suatu produk atau jasa guna 

menciptakan kepercayaan dan komitmen konsumen untuk menciptakan 

pelanggan yang loyal. 

 

2. Bagi Akademis 

Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang berminat untuk 

melakukan penelitian di bidang manajemen pemasaran khususnya penelitian 

yang terkait dengan teori kepercayaan dan komitmen. 
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3. Bagi Penulis  

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman serta menjadi sarana 

untuk mengimplementasikan pengetahuan secara teoritis dari apa yang telah 

diterima selama dibangku kuliah dan sebagai sarana untuk berpikir secara 

logis dan sistematis. 

 

 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBENTUKAN HIPOTESIS 

 

 

 

2.1 Pemasaran Relasional  

Kepercayaan pelanggan dalam suatu perusahaan biasanya dianggap sebagai 

kepercayaan pelanggan dalam hal kualitas dengan mengandalkan jasa yang 

ditawarkan. Kepercayaan dianggap sebagai komponen yang sangat penting dalam 

menjalin hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya. Kepercayaan 

pelanggan terhadap suatu produk atau jasa biasanya timbul karena pelanggan 

menilai mutu produk dengan apa yang mereka lihat atau dirasakan. Perusahaan 

perlu untuk membangun rasa percaya pelanggan terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkannya, agar tingkat kepercayaan pelanggan lebih tinggi terhadap 

perusahaan. 

 

Pemasaran relasional (Relationship marketing) adalah teori, konsep dan 

paradigma dalam ilmu pemasaran yang berorientasi pada penciptaan nilai jangka 

panjang dari suatu hubungan (Morgan dan Hunt ; 1994). Pemasaran relasional 

diarahkan untuk mengidentifikasi, membangun, dan memelihara faktor-faktor 

utama yang mempengaruhi hasil-hasil penting dalam relasional serta memberikan 

pemahaman terhadap hubungan sebab akibat yang terjadi antara faktor-faktor 

penyebab (mendasari) dan akibat yang dicapai (outcomes). Beberapa ahli 
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pemasaran telah mengemukakan berbagai konsep tentang pemasaran relasional, 

seperti:  

 

Ndubisi et al.,(2007) mendefinisikan pemasaran relasional adalah proses 

pertukaran antar pihak untuk menciptakan kerjasama dan upaya-upaya untuk 

mempertahankan dan meningkatkan jalinan hubungan tersebut menjadi hubungan 

yang berarti bagi pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. 

 

Morgan dan Hunt (1994) mengemukakan bahwa pemasaran relasional adalah 

sebagai kegiatan pemasaran yang diarahkan (berorientasi) pada suatu hubungan 

yang kuat dan berkelanjutan pada setiap individu yang terlibat. Morgan and Hunt 

(1994) lebih jauh menyatakan bahwa pemasaran relasional merupakan konsep 

pemasaran yang diatur dan diarahkan menuju terciptanya, berkembangnya dan 

terjaganya hubungan baik antar pemangku kepentingan dengan perusahaan. 

 

Dari pengertian yang dikemukakan Morgan dan Hunt (1994) tersebut dapat 

dimaknai bahwa pemasaran relasional adalah konsepsi pemasaran yang diarahkan 

untuk mengenali, menjalin hubungan baik, memelihara dan mempertahankan 

jalinan hubungan dengan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan, untuk 

mencapai keuntungan dan sasaran dari seluruh pihak yang terlibat, dan menepati 

kesepakatan/janji-janji dalam hubungan timbal-balik tersebut. 

 

Berdasarkan definisi pemasaran relasional tersebut dapat disimpulkan bahwa 

konsep pemasaran relasional didasarkan pada: (1) konsep pertukaran (exchange) 

yang melibatkan banyak pihak (stakeholders); (2) pertukaran relasional 

(relational exchange) yang berkaitan dengan perilaku pelaku 
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(individu/organisasi) dalam berinteraksi baik konsumen akhir maupun pelaku 

organisasi; (3) hubungan yang saling menguntungkan; (4) berorientasi pada 

terciptanya hubungan harmonis dengan semua pemangku kepentingan; (5) 

orientasi jalinan relasional dalam jangka panjang (lifetime value relationship). 

 

Menurut Palmer (1996) sejumlah riset menunjukkan bahwa dua pilar utama 

pemasaran relasional (relationship marketing) adalah kepercayaan (trust) dan 

komitmen (commitment). Dengan kata lain pelanggan harus mempercayai 

perusahaan dan selanjutnya berkomitmen pada perusahaan sebelum bisa terjalin 

hubungan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang. Trust merupakan 

faktor yang paling penting dalam setiap hubungan, pada umumnya kepercayaan 

akan terbentuk lebih dahulu sebelum komitmen tersebut muncul. 

 

2.2 Kepercayaan (trust) 

Kepercayaan sangat penting bagi pertukaran relasional dan menjadi dasar bagi 

terbentuknya hubungan yang strategis. Tanpa adanya kepercayaan suatu hubungan 

tidak akan dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini disebabkan 

karena relationship yang dibentuk dari adanya kepercayaan sangat bernilai bagi 

pihak yang ingin komit terhadap relationship Ndubisi et al., (2007). Hubungan 

tersebut dapat berlanjut jika perusahaan yang dipercaya dapat memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ndubisi et al.,(2007) menyatakan bahwa 

kepercayaan pada dasarnya merupakan kemauan suatu pihak untuk mengandalkan 

pihak lain. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Morgan dan Hunt (1994) yang 

menyatakan bahwa kepercayaan timbul sebagai hasil dari kehandalan dan 

integritas mitra yang ditunjukkan melalui berbagai sikap seperti konsistensi, 
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kompeten, adil, tanggung jawab, suka menolong dan memiliki kepedulian. Dalam 

konteks hubungan perusahaan dengan pelanggan, kepercayaan pelanggan akan 

muncul ketika pihak perusahaan membuktikan keahlian dan kehandalannya. 

Palmer (1996)  menyatakan bahwa kepercayaan merupakan masalah penting 

dalam menjalin hubungan kerja sama dan menjadi dasar bagi kelanjutan sebuah 

hubungan. Kepercayaan menuntut adanya kemauan pelanggan untuk 

mengandalkan perusahaan yang menjadi mitranya. Shafiri dan Esfidani (2014) 

menyatakan bahwa kepercayaan tanpa adanya kemauan untuk mengandalkan 

pihak yang dipercaya menunjukkan bahwa kepercayaan tersebut masih bersifat 

terbatas. 

 

Morgan dan Hunt (1994) mendefinisikan trust sebagai konstruk kunci dari model 

relationship marketing. Sejalan dengan teori bahwa semakin tinggi level 

kepercayaan antara pembeli dan penjual, semakin besar peluang untuk 

melanjutkan relasi dalam jangka panjang dan berkesinambungan.  

 

2.2.1 Proses Timbulnya Kepercayaan 

Berkaitan dengan pentingnya kepercayaan dalam menjalin sebuah hubungan, 

Leverin dan Liljander (2006) mengemukakan pendapatnya tentang lima proses 

yang menyebabkan timbulnya kepercayaan, yaitu : 

1. Proses kalkulasi (calculative process) 

Proses kalkulasi menekankan bahwa kepercayaan konsumen muncul karena 

konsumen menganggap bahwa perusahaan telah mengeluarkan sejumlah biaya 

demi terpeliharanya hubungan dengan pembeli. 
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2. Proses prediksi (prediction process) 

Proses prediksi menekankan bahwa kepercayaan konsumen muncul karena 

adanya harapan konsumen agar perilaku perusahaan di masa sekarang tidak 

berbeda dengan perilakunya di masa datang.  

3. Proses kapabilitas (capability process) 

Proses kapabilitas menekankan bahwa kepercayaan konsumen muncul karena 

kemampuan konsumen untuk menyelesaikan kewajibannya. 

4. Proses motif (intentionality process)  

Proses motif menekankan bahwa kepercayaan konsumen muncul karena 

konsumen melihat motif perusahaan dalam menjalin hubungan dengan para 

konsumennya.  

5. Proses transfer (transference process) 

Proses transfer menekankan bahwa kepercayaan konsumen muncul akibat 

kepercayaan konsumen terhadap perilaku konsumen sebelumnya. 

 

Sharifi dan Esfidani (2014) berpendapat bahwa relationship marketing merupakan 

semua aktivitas dalam bidang pemasaran yang diarahkan untuk menciptakan 

mengembangkan dan memelihara kesuksesan , sebuah hubungan pertukaran antar 

perusahaan. Kunci keberhasilan aktivitas pemasaran adalah komitmen dan 

kepercayaan Morgan dan Hunt (1994). Pada satu sisi adalah mungkin bagi 

pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi yang berulang-ulang seiring 

dengan perjalanan waktu yang menghasilkan hubungan-hubungan jangka panjang 

didalam sebuah model transaksional.Hasil penelitian yang dilakukan oleh Morgan 

dan Hunt (1994) membuktikan bahwa kepercayaan merupakan dasar bagi 

kerjasama antar perusahaan. Hasil penelitian yang sama juga ditunjukkan oleh 
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Ndubisi et al., (2007) yang menemukan bahwa kepercayaan akan mempengaruhi 

keinginan untuk melanjutkan hubungan jangka panjang.  

 

2.3 Komitmen (commitment)  

Ndubisi et al., (2007) mengungkapkan bahwa dalam perkembangan terbaru, 

industri bisnis kini lebih banyak menggunakan pendekatan relationship marketing 

dibanding pendekatan transaksional. Hal tersebut patut dipahami mengingat 

pendekatan transaksional memiliki banyak kelemahan, antara lain pendekatan 

tersebut mudah ditiru oleh pesaing. Sedangkan pendekatan relationship marketing 

akan mendapatkan pelanggan yang loyal, dimana hal tersebut tidak mudah ditiru 

oleh pesaing. 

 

Menurut Morgan dan Hunt (1994)  komitmen adalah : janji atau ikrar untuk 

memelihara hubungan yang telah terjalin selama ini dengan baik, karena 

hubungan tersebut memiliki arti yang penting. Hubungan yang bernilai artinya 

disesuaikan dengan keyakinan bahwa relationship commitment hanya ada saat 

hubungan dianggap penting, dan “keinginan tanpa akhir” diartikan sesuai dengan 

pandangan bahwa mitra yang berkomitmen menginginkan hubungan yang 

berkelanjutan dan berniat bekerja untuk memelihara hubungan tersebut. 

 
Morgan and Hunt (1994) mengkaji dan mengembangkan teori kepercayaan-komitmen 

the commitment-trust theory. Teori kepercayaan dan komitmen relasional ini 

menegaskan bahwa kerjasama antar organisasi jalinan akan tercipta bila dibangun 

atas dasar saling percaya/kepercayaan (trust), komitmen relasional (relational 

commitment) dan keinginan untuk bekerjasama dalam jangka panjang. Selanjutnya, 

Ndubisi (2007) menjelaskan pula bahwa komitmenakan mempengaruhi orientasi 
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jangka panjang dari pihak yang saling berhubungan dan menegaskan bahwa 

komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjalin kerjasama merupakan faktor 

pendorong untuk menciptakan biaya transaksi yang rendah serta dapat mengurangi 

perilaku oportunistik dari pelaku-pelaku yang bekerjasama. Studi tersebut 

menyimpulkan bahwa komitmen merupakan variabel utama dalam membangun 

kerjasama antar organisasi dan untuk mecapai nilai hubungan jangka panjang Morgan 

dan Hunt (1994) dan Ndubisi (2007). 

 

2.4 Loyalitas  

Kotler dan Keller  (2014) mengemukakan definisi loyalitas sebagaikondisi dimana 

konsumen mempunyai sikap positif terhadap sebuah merek, mempunyai 

komitmen pada merek tersebut, dan bermaksud meneruskan pembeliannya di 

masa mendatang. Ndubisi et al.,(2007) mengemukakan bahwa terjadinya loyalitas 

merek pada konsumen disebabkan oleh adanya pengaruh kepuasan atau 

ketidakpuasan dengan merek tersebut yang terakumulasi secara terus-menerus 

disamping adanya persepsi tentang kualitas produk. 

 

Leverin dan Liljaner (2007) mendefinisikan loyalitas pelanggan merupakan 

sebuah komitmen yang kuat untuk membeli ulang terhadap suatu produk atau jasa 

secara konsisten di waktu yang akan datang, dengan demikian menyebabkan 

perulangan pada merek yang sama atau membeli merek yang sama, walaupun 

kondisi situasional dan usaha-usaha pemasaran mempunyai pengaruh yang 

potensial dalam perilaku perpindahan merek. 
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Seorang pelanggan loyal adalah seorang pelanggan yang sering mengulangi 

pembelian, membeli lini produk atau jasa serta mempunyai tingkat kekebalan 

terhadap perusahaan pesaing Morgan dan Hunt (1994). Menurut Kotler dan Keller 

(2014;375) pelanggan yang loyal adalah pelanggan yangakan melakukan 

pembelian ulang dari penyedia jasa yang sama, yang mungkin atau mungkin tidak 

untuk jenis produk atau jasa yang sama,menyebarkan berita dari mulut ke mulut 

(word of mouth) yang positif dan kebal terhadap bujukan pesaing. 

 

Kotler dan Keller  (2014;397) menyebutkan ada enam alasan mengapa suatu 

institusi atau perusahaan perlu mendapatkan loyalitas pelanggannya, yaitu: 

a. Pelanggan loyal yang ada lebih prospektif, artinya pelanggan loyal akan 

memberi keuntungan besar kepada institusi. 

b. Biaya mendapatkan pelanggan baru jauh lebih besar dibandingkan dengan 

menjaga dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. 

c. Pelanggan yang sudah percaya pada institusi dalam suatu urusan akan percaya 

juga dalam urusan lainnya. 

d. Biaya operasi institusi akan menjadi lebih efisien jika memiliki banyak 

pelanggan yang loyal. 

e. Institusi dapat mengurangkan biaya psikologis dan sosial, hal ini dikarenakan 

pelanggan yang loyal telah mempunyai banyak pengalaman positif dengan 

institusi. 

f. Pelanggan yang loyal akan selalu membela institusi bahkan berusaha pula 

untuk menarik dan memberi saran kepada orang lain untuk menjadi pelanggan 

yang loyal. 
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2.5 Pengembangan Hipotesis  

Menurut Morgan dan Hunt (1994), kepercayaan merupakan faktor penentu yang 

besar atas komitmen untuk melakukan hubungan. Kepercayaan (trust) merupakan 

keyakinan terhadap reliabilitas dan integritas mitra pertukaran. Semakin besar 

kepercayaan, semakin besar intensi untuk melakukan komitmen hubungan jangka 

panjang. Hal yang sama dikatakan oleh Ndubisi et al., (2007) yang menyatakan 

bahwa kepercayaan berpengaruh positif sebesar 18,7% terhadap loyalitas. 

Berdasarkan pendapat kedua peneliti tersebut, maka hipotesis pertama penelitian 

ini sebagai berikut : 

H1 : Kepercayaan berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen  

 

Morgan dan Hunt (1994) komitmen dikenal sebagai komponen penting untuk 

kesuksesan hubungan jangka panjang.  Komitmen merupakan bagian yang sangat 

penting untuk keberhasilan sebuah hubungan jangka panjang. Mengingat 

komitmen oleh kedua pihak dalam sebuah pertukaran dapat memberikan dasar 

bagi perkembangan hubungan sosial.  

 

Penting bagi perusahaan untuk membangun komitmen pelanggannya agar tercipta 

hubungan yang erat antara perusahaan dan pelanggannya. Konsumen yang 

mempercayai suatu perusahaan akan memiliki keyakinan yang tinggi kepada 

perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap komitmen pelanggan 

untuk menjalin relationship dengan perusahaan.  

 

Ndubisi et al.,(2007) mengemukakan bahwa komitmen merupakan tingkatan 

tertinggi dalam membangun kekuatan suatu hubungan dan akan memberikan 
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suatu keuntungan jangka panjang bagi kedua belah pihak yang berhubungan. 

Sebagai salah satu aspek dalam relationship marketing, komitmen merupakan 

keinginan yang berkelanjutan untuk membangun suatu hubungan yang bernilai. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ndubisi (2007) menghasilkan bahwa 

komitmen  berpengaruh sebesar 15,4% terhadap loyalitas nasabah bank di 

Kinibalu Malaysia. Sehingga hipotesis kedua penelitian ini adalah : 

H2 : komitmen berpengaruh positif terhadap loyalitas  

 

Dengan demikian, maka model usulan peneliti sebagai berikut : 

 

                                                                H1 

 

H2 

 

Gambar 2.  Model Usulan Peneliti Diadaptasi dari Ndubisi et al.,(2007) 

 

Kepercayaan (X1) 

Komitmen (X2) 

Loyalitas (Y) 



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis untuk mengetahui kepercayaan  

para pelanggan yang merawat kendaraannya di Bengkel Toyota di Bandar 

Lampung. Obyek penelitian adalah konsumen yang merupakan pemilik kendaraan 

Toyota . 

 

3.2 Jenis Data 

Data penelitian ini berumber dari: 

1. Data Primer dan Sekunder  

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner merupakan 

teknik pokok yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini. Skala pengukuran untuk data ini adalah likert. Pengukuran untuk variabel 

independent dan dependent menggunakan teknik skoring untuk memberikan 

nilai pada setiap alternatif jawaban sehingga data dapat dihitung (Hair et al 

2008;135). Jawaban pertanyaan yang diajukan yaitu  Sangat Setuju (SS) 

dengan skor 5, setuju (S)  dengan skor 4,  netral (N) dengan skor 3, Tidak 

setuju (TS) dengan skor 2 dan  Sangat tidak Setuju (STS) dengan skor 1. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari perusahaan/obyek penelitian berupa data 

penjualan, data pangsa pasar dan informasi yang berkaitan termasuk hasil studi 

tinjauan pustaka. 

 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu : 

1. Wawancara 

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada perusahaan mengenai 

berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Penyebaran kuesioner kepada responden  

Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pemilik mobil 

Toyota yang melakukan service di Bengkel Toyota di Bandar Lampung. 

Responden yang ditekankan dalam penelitian ini adalah pemilik langsung 

kendaraan yang diservice atau keluarga inti yang melakukan service.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Menurut Rangkuti (2007; 247), populasi adalah seluruh subjek penelitian berupa 

kumpulan sejumlah individu dengan kualitas serta ciri tertentu yang telah 

ditetapkan untuk diteliti. Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi penelitian 

ini adalah pemilik Toyota di Bandar Lampung. 
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3.3.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dari sebagai sumber data dan 

dapat mewakili populasi (Hair et al, 2008; 387). Penentuan sampel dilakukan 

dengan non-probability samplingdengan teknik judgment sampling. Kriteria 

sampel terpilih adalah pemilik kendaraan atau anggota keluarga yang melakukan 

service mobilnya di Bengkel Resmi Toyota Auto 2000 Raden Intan Bandar 

Lampung. Pemilihan sampel dihitung dengan rumus:  

n = 

2

2
4

1















E

z
 

n = jumlah sampel dari jumlah populasi yang ingin diperoleh 

Z = angka yang menunjukkan penyimpangan nilai varians dari mean 

E = kesalahan maksimal yang mungkin dialami 

α = tingkat kesalahan data yang dapat ditoleransi oleh peneliti 

 

Bila tingkat kepercayaan 95 % (α=5%), artinya peneliti meyakini kesalahan duga 

sampel hanya sebesar 5% serta batas error sebesar 10% yang berarti peneliti 

hanya mentolerir kesalahan responden dalam proses pencarian data tidak boleh 

melebihi jumlah 10% dari keseluruhan responden maka besarnya sampel 

minimum adalah:  
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n =  26,19
4

1
 

 16,384
4

1
 =96, 04= 100  responden 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel  

Operasional Variabel menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Ndubisi 

(2007) yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, Walaupun telah diuji riset ini 

tetap melakukan uji validitas dan reliabilitas pada 100 responden.Definisi 

operasional variabel terdapat pada Tabel 2 berikut ini: 

 

Tabel 2.  Definisi Operasional Variabel Dan Pengukuran  

Variabel Definisi Indikator Skala 

Kepercayaan (X1) Kepercayaan pada 

dasarnya 

merupakan 

kemauan suatu 

pihak untuk 

mengandalkan 

pihak lain (Ndubisi 

2007) 

1. Concerned with security 

(Perhatian terhadap keamanan) 

2. Promoses are reliabel (Janji 

yang reliabel) 

3. Consistent with quality sevice 

(Konsisten dengan kualitas 

layanan) 

4. Respect to consumer(Respek 

kepada konsumen) 

5. Fulfils its obligation (Memenuhi 

janji) 

6. Confident with service (Yakin 

dengan layanan) 

 

Sumber : Ndubisi (2007) 

Skala 

Likert 

Komitmen (X2) Komitmen adalah  

janji atau ikrar 

untuk memelihara 

hubungan yang 

telah terjalin 

selama ini dengan 

baik, karena 

hubungan tersebut 

memiliki arti yang 

pentingMorgan 

dan Hunt (1994)   

1. Adjusted to needs 

(Menyusuaikan kebutuhan) 

2. Offer personalize service 

(Menawarkan layanan personal) 

3. Flexible with service 

change(Fleksibel dengan 

perubahan layanan) 

4. Flexible serving needs (Fleksibel 

dengan kebutuhan layanan) 

 

Sumber : Ndubisi (2007) 

Skala 

Likert 
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Tabel 2.  Definisi Operasional Variabel Dan Pengukuran (Lanjutan) 

Variabel Definisi  Indikator  Skala  

Loyalitas (Y) Loyalitas 

sebagaikondisi 

dimana konsumen 

mempunyai sikap 

positif terhadap 

sebuahmerek, 

mempunyai 

komitmen pada 

merek tersebut, 

dan 

bermaksudmeneru

skan pembeliannya 

di masa 

mendatang Kotler 

dan Keller  (2014 : 

328) 

1. First choice among other in the 

area (Pilihan pertama diantara 

yang lain dalam satu area) 

2. First choice in consumer mind 

(Pilihan pertama dalam benak 

konsumen) 

 

Sumber : Ndubisi (2007) 

Skala 

Likert 

 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan seberapa valid suatu instrumen 

mengukur konsep yang seharusnya diukur. Instrumen yang valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur secara tepat 

dan benar. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan faktor analisis. Valid atau 

tidaknya sebuah instrumen dilihat dari faktor loading masing-masing variabel. 

Nilai faktor loading akan dibandingkan dengan angka tetapan minimal yaitu 

sebesar 0,600 (Hair et al 2003 dalam Augusty 2006 : 155). Apabila faktor loading 

lebih besar dari 0.600 maka instrumen tersebut dianggap valid. 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang 

digunakan dapat dipercaya dan handal. Pengujian reliabilitas ditunjukkan oleh 
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koefisien Alpha Croanbach. Indiaktor dikatakan reliabel apabila nilai Alpha 

Croanbach lebih besar dari 0,500 dan lebih besar dari nilai Alpha Croanbach if 

item deleted (Augusty 2006 : 158) 

 

3.6 Alat Analisis 

3.6.1 Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan cross tabulation (crosstabs) 

atau tabulasi silang dari data kuesioner demografi dan hasil dari pertanyaan-

pertanyaan kuesioner responden. Crosstabs  berfungsi untuk menampilkan 

tabulasi silang antara variabel-variabel yang terdaftar pada kolom dan baris. 

 

3.6.2 Analisis Kuantitatif 

Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan rumus sebagai 

berikut : 

  Y = a + b1 X1 + b2 X2 + et 

Keterangan : 

  Y   :Loyalitas  

  X1    :Kepercayaan 

  X2   :Komitmen 

  b1 – b2 : Koefisien regresi Masing-masing variabel 

  et   : error term 

 

Untuk menguji hipotesis, digunakan kriteria sebagai berikut : 

a. Ho diterima dan Ha ditolak, berarti tidak ada pengaruh kepercayaan dan 

komitmen terhadap loyalitas. 

b. Ho ditolak dan Ha diterima, berarti ada pengaruh kepercayaan dan komitmen 

terhadap loyalitas. 



 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Hipotesis yang menyatakan bahwa variabel kepercayaan berpengaruh positif 

terhadap loyalitas konsumen dan komitmen berpengaruh positif terhadap 

loyalitas konsumen dapat diterima. Hal ini diketahui dari nilai signifikansi 

kedua variabel tersebut lebih kecil dari nilai kesalahan yang masih dapat 

ditolerir yang ditetapkan pada penelitian ini. 

2. Konsumen pemilik mobil Toyota di Bandar lampung memiliki kepercayaan 

yang kuat terhadap Bengkel Resmi Auto 2000. Hal ini diketahui Bengkel Auto 

2000 mampu memenuhi janji sehingga mayoritas konsumen menjawab setuju 

dan sangat setuju. 

3. Komitmen yang tinggi juga ditunjukkan oleh konsumen pemilik mobil Toyota 

di Bandar Lampung untuk selalu melakukan service di Bengkel Auto 2000. 

Komitmen ini diketahui karena konsumen mayoritas menjawab setuju dan 

sangat setuju atas semua indikator variabel komitmen.  
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5.2 Saran  

Beberapa saran yang diajukan pada penelitian ini adalah : 

1. Pihak manajemen Toyota Auto 2000 perlu meningkatkan ketepatan janji 

kepada konsumen. Peningkatan ketepatan janji ini dapat dilakukan dengan 

menerapakan ”booking” service pada hari minggu. Konsumen sebaiknya 

diberikan kesempatan untuk melakukan ”booking” service terlebih dahulu 

sehingga konsumen dapat memperkirkaan waktu yang dibutuhkan untuk 

service kendaraannya.  

2. Pihak manajemen Bengkel Auto 2000 perlu menawarkan layanan personal 

dengan memberikan layanan jenis service tertentu dapat dilakukan di rumah 

konsumen. Layanan ini bermanfaat bagi konsumen untuk menghindari antri 

service dan kendaraannya dapat diservice tepat waktu. 

3. Penelitian lebih lanjut disarankan dengan memperbanyak sampel sehingga 

nilai koefisein regresi dari variabel kepercayaan dan komitmen dapat lebih 

besar. 
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