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ABSTRAKSI 
 

Seto Wahyu Anggara, 2009, Analisis Pengaruh Relationship Marketing Terhadap 

Kepuasan Pelanggan Majalah Qiblati di Kota Malang, Skripsi, Fakultas Ekonomi 

Jurusan Manajemen Universitas Brawijaya Malang, Pembimbing Dra. Balqis, 

MM. 

 

Kata Kunci: Relationship Marketing, kepuasan pelanggan, analisis regresi berganda, 

uji t, uji F. 

 

     Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah Relationship Marketing 

berpengaruh terhadap kepuasan para pelanggan majalah Qiblati di Kota Malang, 

baik berpengaruh secara simultan ataupun parsial. Adapun variabel Relationship 

Marketing yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari komunikasi 

(communication), komitmen (commitment), otentisitas (authenticity), keuntungan 

bersama (mutual benefit). Jenis penelitian yang lakukan ini adalah penelitian 

survey, dimana peneliti menyebarkan kuesioner kepada para pelanggan majalah 

Qiblati di Kota Malang. 

     Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji F dan uji t. Berdasarkan 

hasil analisis diketahui bahwa seluruh variabel Relationship Marketing 

berpengaruh terhadap kepuasan para pelanggan majalah Qiblati, baik berpengaruh 

simultan maupun parsial. Variabel komunikasi merupakan variabel yang paling 

berpengaruh terhadap kepuasan para pelanggan majalah Qiblati. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai t variabel komunikasi yang paling besar dibandingkan dengan 

nilai t variabel Relationship Marketing yang lain.  

     Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R
2
) diperoleh hasil sebesar 0,88. 

Artinya, kepuasan para pelanggan majalah Qiblati di Kota Malang sebanyak 

88,8% dijelaskan oleh faktor komunikasi, komitmen, authenticity, dan keuntungan 

bersama. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 11,2%, dipengaruhi faktor lain diluar 

model, misalnya faktor kepercayaan dan faktor kepuasan kinerja. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

     Luth, dkk (2005:7) menyatakan bahwa agama merupakan kebutuhan alamiah 

(fitrah) manusia. Agama sebagai fitrah manusia melahirkan keyakinan bahwa 

agama merupakan satu-satunya cara untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. 

Sebagian orang mengira bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan 

membuat kebutuhan akan agama semakin mengecil bahkan hilang. Namun 

kenyataan yang terjadi adalah bahwa kebutuhan akan agama semakin meningkat 

seiring teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin maju.    

     Agama adalah kebutuhan rohani manusia, dan kebutuhan rohani tidak cukup 

dipenuhi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya agama yang mampu 

memenuhi kebutuhan rohani manusia. Islam adalah satu-satunya agama yang 

benar, seperti yang telah diungkapkan oleh Allah sendiri di dalam firmanNya di 

surat Al Maa‟idah ayat 3 yang berbunyi, ”Pada hari ini telah Kusempurnakan 

untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Ku-

ridhai Islam itu jadi agama bagimu”.  Islam pula satu-satunya agama yang mampu 

memenuhi kebutuhan rohani manusia karena Islam merupakan agama fitrah. 

Setelah empat belas abad sejak kelahirannya, Islam kini menjadi agama terbesar 

disamping Kristen. Perkembangan Islam telah mencapai tingkat yang 

menakjubkan terutama setelah tahun 2000. 
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        Moeflich Hasbullah (http://pendis.depag.go.id/) mengungkapkan sejumlah 

data dari Demented Vision. Lembaga tersebut mencatat bahwa pada tahun 1900, 

jumlah pemeluk Kristen 26,9% dari total penduduk dunia. Sementara pemeluk 

Islam hanya 12,4%. Delapan puluh tahun kemudian, yaitu tahun 1980 angka 

tersebut berubah. Penganut kristen bertambah 3,1% menjadi 30% dan muslim 

bertambah 4,1% menjadi 16,5%. Pada pergantian milenium kedua, yaitu tahun 

2000, jumlah tersebut berubah lagi, tetapi kali ini terjadi perbedaan yang menarik 

yaitu kristen menurun 0,1% menjadi 29,9% dan muslim naik menjadi 19,2%. 

Pada tahun 2025, angka itu diproyeksikan akan berubah menjadi, penduduk 

kristen 25% (turun 4,9%) dan muslim akan menjadi 30% (naik pesat 10,8%).  

     Bila dirata-rata, pemeluk islam bertambah 2,9% per tahun. Pertumbuhan ini 

lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk bumi sendiri 

yang hanya 2,3% per tahun. Tujuh belas tahun lagi, bila pertumbuhan islam 

konstan, berarti islam akan menjadi agama nomor satu terbanyak pemeluknya di 

dunia.  

     World Almanac and Book of Fact mencatat, jumlah total umat islam sedunia 

tahun 2004 adalah 1,2 miliar jiwa lebih (1.226.403.000) dan tahun 2007 sudah 

mencapai 1,5 miliar jiwa lebih (1.522.813.123 jiwa). Ini berarti, dalam 3 tahun, 

kaum muslim mengalami penambahan jumlah sekitar 300 juta orang (sama 

dengan jumlah umat islam yang ada di kawasan Asia Tenggara). 

     Di Amerika dan Eropa beberapa tahun terakhir terutama sejak kejadian 

peledakan gedung kembar WTC pada tanggal 11 September 2001 banyak sekali 

manusia berbondong-bondong masuk islam, padahal peristiwa 9/11 diduga 

didalangi teroris berjubah Islam. Moeflich Hasbullah (http://pendis.depag.go.id/) 
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mengungkapkan bahwa pasca peristiwa 9/11 adalah era pertumbuhan islam paling 

cepat yang tidak pernah ada presedennya dalam sejarah AS. Sebanyak 8 juta 

orang muslim yang kini ada di AS dan 20.000 orang AS masuk islam setiap tahun 

setelah pengeboman itu. Atas dasar fakta inilah, ditambah gelombang masuk islam 

di Eropa dan beberapa negara lain, beberapa tokoh AS menyatakan 

kesimpulannya. The Population Reference Bureau USA Today menyimpulkan, 

"Moslems are the world fastest growing group." Hillary Rodham Cinton, istri 

mantan Presiden Clinton, seperti dikutip Los Angeles Times mengatakan, "Islam is 

the fastest growing religion in America.” 

     Moeflich Hasbullah (http://pendis.depag.go.id/) mengungkapkan bahwa dari 

banyak wawancara yang dilakukan televisi Amerika, baik di Eropa maupun Timur 

Tengah terhadap mereka yang masuk islam atau video-video blog yang banyak 

menjelaskan motivasi para new converters ini masuk Islam ternyata mereka 

masuk islam dengan alasan yang beragam. Pertama, karena kehidupan mereka 

yang sebelumnya sekuler, tidak terarah, tidak punya tujuan, hidup hanya untuk 

money, music, and fun. Meski mereka hidup dalam ingar bingar modernisme dan 

materi berlimpah, namun banyak dari mereka yang merasa hampa dan tidak 

bahagia. Ketika mereka mempelajari Islam dari membaca Al-qur‟an, buku, atau 

kehidupan teman muslimnya, mereka melihat islam mampu mengembalikan 

kebahagiaan dan mengisi jiwa mereka yang hampa. 

     Kedua, merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan yang tidak pernah 

dirasakannya dalam agama sebelumnya. Ketiga, menemukan kebenaran yang 

dicarinya. Beberapa orang muallaf mengaku kalau konsep-konsep ajaran islam 

lebih rasional atau lebih masuk akal, seperti tentang keesaan Tuhan, kemurnian 
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kitab suci, kebangkitan (resurrection) dan penghapusan dosa (salvation) 

ketimbang dalam Kristen. Banyak warga AS yang memandang kristen sebagai 

agama yang konservatif dalam doktrin-doktrinnya. 

     Keempat, banyak kaum perempuan muslim di AS mengatakan bahwa Islam 

sangat melindungi dan menghargai perempuan. Dengan kata lain, perempuan 

dalam islam dimuliakan dan posisinya sangat dihormati. Walaupun mereka tidak 

setuju dengan poligami, mereka melihat posisi perempuan sangat dihormati dalam 

islam daripada dalam peradaban Barat.  

     Berkembangnya islam yang pesat seperti saat ini tidaklah lepas dari peran para 

juru dakwah Islam. Meski Nabi Muhammad SAW telah wafat 14 abad yang 

lampau bukan berarti agama ini mati bersama dengan wafatnya Nabi Muhammad 

SAW. Selama 14 abad, Islam terus berkembang berkat jasa para juru dakwah. 

     Dakwah merupakan tugas dari para Rasulullah. Setelah Rasul tidak diutus lagi, 

ditandai dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka beban dakwah diemban 

oleh para juru dakwah, dalam hal ini adalah para ulama. 

     Definisi dakwah di dalam Islam adalah kegiatan mengajak, mendorong dan 

memotivasi orang lain berdasarkan bashirah untuk meniti jalan Allah serta 

berjuang bersama meninggikan agama-Nya. Kata mengajak, memotivasi, dan 

mendorong adalah kegiatan dakwah dalam ruang lingkup tabligh. Kata bashirah 

menunjukkan dakwah itu harus dengan ilmu dan perencanaan yang baik. Kalimat 

meniti jalan Allah untuk menunjukan tujuan dakwah yaitu mardhatillah. Kalimat 

istiqamah di jalan-Nya untuk menunjukkan dakwah itu harus berkesinambungan. 

Sedangkan kalimat berjuang bersama meninggikan agama Allah untuk 

menunjukan dakwah bukan untuk menciptakan kesalehan pribadi. Untuk 
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mewujudkan masyarakat yang saleh tidak bisa dlakukan sendiri-sendiri, tetapi 

harus bersama-sama. (Muhammad Ali Aziz, http://tri1405.blogsome.com). 

     Dakwah merupakan pekerjaan mulia, pekerjaan yang pahalanya tiada terputus, 

Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa seseorang yang menyebarkan dan 

mengajarkan ilmu agama kepada manusia maka ia berhak mendapatkan pahala 

layaknya pahala yang diperoleh oleh orang yang mengamalkan ilmu itu, tanpa 

mengurangi pahala mereka sedikitpun. Hal ini diungkapkan dalam sebuah hadits 

dari Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a dalam Abdul Malik bin Muhammad al-

Qasim (2005:8) bahwa Rasulullah SAW bersabda, ”Barangsiapa mengajak 

kepada petunjuk niscaya ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang 

yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun”. 

     Indonesia hingga saat ini masih tercatat sebagai negara dengan jumlah 

penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Islam menjadi agama mayoritas 

penduduk Indonesia. Seperti halnya di AS dan Eropa, beberapa tahun terakhir di 

Indonesia terjadi sebuah fenomena yaitu semakin meningkatnya religiusitas umat 

muslim. Hal ini tampak dari pesatnya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, 

bahkan kemudian banyak bank yang semula bergerak di bidang keuangan 

konvensional yang identik dengan kapitalis mulai melirik bidang keuangan 

syariah.  

     Selain itu tanda-tanda kebangkitan Islam di indonesia ditandai dengan banyak 

diadakannya majelis taklim, baik oleh para ibu PKK, mahasiswa, bahkan 

karyawan perkantoran. Kebangkitan Islam juga bisa dilihat di lingkungan 

akademik, yaitu universitas dan sekolah-sekolah. Semakin banyak kita lihat 

mahasiswa berjilbab dengan benar, semakin seringnya diadakan kajian agama 
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islam, dan semakin majunya Badan Dakwah Kampus merupakan salah satu hasil 

yang tampak dari adanya kebangkitan Islam di lingkungan universitas. 

     Perkembangan islam di Indonesia yang meningkat seperti saat ini harus 

direspon positif dan selalu dipertahankan agar Islam senantiasa berkembang. Hal 

ini bisa terwujud dengan adanya dakwah yang intens dan berkelanjutan. Jumlah 

penduduk muslim yang sangat besar merupakan lahan potensial bagi dakwah di 

Indonesia. Apalagi didukung dengan kondisi umat muslim di Indonesia yang 

banyak diantara mereka belum paham islam secara benar dan mendalam. 

     Agar dakwah terus berjalan, diperlukan media untuk mendukung kegiatan 

dakwah. Dakwah bukanlah sekedar ceramah agama di mimbar masjid. Dakwah 

bisa dilakukan dengan media dialog tatap muka, buku, majalah, video, dan banyak 

lagi. Buku merupakan salah satu media dakwah yang saat ini mengalami 

perkembangan yang pesat.  

     Penggunaan buku dan majalah sebagai media dakwah telah dilakukan sejak 

beberapa dekade yang lalu. Namun dua dekade terakhir terjadi fenomena menarik, 

yaitu semakin banyaknya penerbit buku islam. Azyumardi Azra dalam M. Syatibi 

AH (http://www.depag.web.id/research/lektur/96/) mengungkapkan bahwa telah 

terjadi kenaikan secara signifikan penerbitan buku-buku Islam dalam masa dua 

dasawarsa terakhir. Ia juga mengatakan bahwa kecendrungan ini sangat 

dimungkinkan, karena buku-buku Islam secara umum dari sudut komersil sangat 

menjanjikan, dan dari segi pemasaran jauh lebih stabil dibandingkan buku-buku 

lainnya. Oleh karena itu, penerbit-penerbit yang dikenal memproduksi buku-buku 

umum pun, seperti Gramedia, Rajawali, Grafiti Pers, Pustaka Sinar Harapan, dan 
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sebagainya, ikut serta menerbitkan buku-buku Islam. M. Syatibi AH 

(http://www.depag.web.id/research/lektur/96/) berkata:  

Diskusi buku agama yang diselenggarakan Tempo pada tanggal 4 Juli 1987 

mengungkapkan bahwa hasil penelitian Bagian Perpustakaan dan 

Dokumentasi Tempo yang dilakukan sejak tahun 1980 sampai tahun 1987 

menunjukkan dari jumlah 7.291 judul buku yang tercatat dan diteliti di 

perpustakaan Tempo terdapat 1.949 judul buku bertemakan agama, dan dari 

jumlah tersebut, 1.374 judul (70,5 %) berkenaan dengan Islam, 506 (26 %) 

tentang Kristen/Katolik, dan sisanya 69 judul (3,5 %) bertemakan 

Hindu/Budha. Artinya, Pada lembaga-lembaga umum seperti Tempo, 

koleksi buku agama Islam masih lebih banyak dibanding dengan koleksi 

buku agama lain. Ini sangat mungkin karena sebagian besar penduduk 

Indonesia beragama Islam dan majalah Tempo memerlukan referensi yang 

berkaitan dengan data ke-Islaman. 

  

     Usaha lain yang dilakukan dalam rangka menjajaki perkembangan perbukuan 

Islam di lingkungan penerbit Islam juga dilakukan oleh IKAPI Jakarta. Dalam 

Islamic Book Fair (IBF) 2003 yang diselenggarakan oleh IKAPI Jakarta, terdapat 

sekitar 110 stand penerbit buku-buku Islam yang mengikuti pameran tersebut. 

85% pesertanya terdiri dari penerbit yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Jumlah 

tersebut cukup besar karena tidak semua penerbit buku islam di Indonesia 

mengikuti pameran tersebut. 

     Hasil penelitian yang dilakukan Puslitbang Lektur Keagamaan pada tahun 

2003 menunjukkan bahwa sampai saat ini buku-buku bidang keislaman masih 

banyak digemari oleh masyarakat, bahkan daya beli masyarakat terhadap buku 

mereka semakin meningkat. Kondisi seperti ini menarik perhatian beberapa 

penerbit umum, seperti penerbit Erlangga dan Gramedia di Jakarta, dan Penerbit 

Angkasa di Bandung yang mulai ikut serta menerbitkan buku-buku agama Islam. 

Selain itu, munculnya para pengarang dan penerjemah buku-buku islam yang 

representatif pada saat ini, merupakan salah satu faktor yang menambah gairah 

perkembangan penerbitan buku-buku islam, di samping faktor lain yang 
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mendorong ke arah tersebut. Pada umumnya terdapat kenaikan jumlah judul buku 

islam yang diterbitkan setiap tahunnya oleh beberapa penerbit yang diteliti, 

demikian juga dalam oplahnya.  

     Tujuan didirikannya lembaga penerbitan buku dan majalah islam untuk 

dakwah dan mencerdaskan umat. Namun setiap penerbit buku dan majalah, baik 

umum maupun yang islami, saat ini harus siap menghadapi persaingan antar 

penerbit yang semakin ketat. Persaingan dalam dunia usaha merupakan suatu 

kondisi yang harus dihadapi oleh setiap perusahaan, tidak hanya perusahaan 

penerbitan buku dan majalah. Era globalisasi menjadi faktor penyebab mengapa 

tingkat persaingan di dunia usaha semakin ketat. Era globalisasi menyebabkan 

arus barang dan jasa bebas melintas batas negara. Hal ini membuat perusahaan-

perusahaan manufaktur maupun perusahaan-perusahaan jasa terus ditantang untuk 

semakin kompetitif jika ingin tetap eksis. globalisasi produksi dan globalisasi 

perdagangan merupakan tantangan serius bagi perusahaan-perusahaan di 

Indonesia, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Untuk 

menghadapinya maka perusahaan memerlukan strategi yang tepat untuk 

mensiasatinya. 

     Selain bersaing antar sesamanya, industri media massa di Indonesia juga 

mendapat tantangan dari media elektronik. Selain televisi dan radio, internet yang 

semakin canggih, dapat diakses dengan mudah dan murah menjadi pesaing yang 

berat bagi eksistensi media massa. Keadaan seperti ini menuntut pihak 

manajemen agar dapat menggunakan segala sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan secara maksimal untuk mempertahankan eksistensi perusahaan di 

dunia media cetak. 
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     Penerbit buku dan majalah, baik umum maupun islami bisa dikatakan bergerak 

di dua bidang, yaitu bidang manufaktur dan jasa meski dalam kenyataannya 

penerbit buku dan majalah merupakan jenis perusahaan manufaktur yang 

menghasilkan dan menjual barang, yaitu buku dan majalah. Penerbit buku dan 

majalah dikatakan sebagai peruahaan jasa karena perusahaan penerbit buku dan 

majalah adalah suatu perusahaan yang juga menawarkan jasa penyampaian berita 

lewat perantara media cetak.  

     Melihat situasi dan kenyataan persaingan di atas, penerbit buku dan majalah 

perlu mempertahankan dan bahkan meningkatkan volume penjualan agar mereka 

dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat ini. Kepuasan 

pelanggan merupakan variabel penting yang berperan dalam menentukan eksis 

tidaknya suatu perusahaan, termasuk penerbit majalah islam.  

     Kepuasan pelanggan haruslah dijaga dengan membangun hubungan yang baik 

antara perusahaan dan pelanggan. Kepuasan pelanggan sangat berarti bagi 

perusahaan karena kepuasan pelanggan memberikan manfaat yang sangat besar 

bagi perusahaan. 

     Untuk membangun hubungan tersebut, ada strategi khusus yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan. Strategi tersebut adalah Relationship Marketing. 

Konsep Relationship Marketing merupakan suatu strategi pemasaran yang 

memfokuskan diri dalam hal menjaga hubungan baik dengan pelanggan, supplier, 

dan distributor seperti yang diungkapkan oleh Kotler. Kotler 

(www.geocities.com/manajemen_fe_um/) mengungkapkan bahwa Relationship 

Marketing merupakan praktek membangun hubungan jangka panjang yang 
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memuaskan dengan pihak-pihak kunci; pelanggan, pemasok, penyalur guna 

mempertahankan preferensi dan bisnis jangka panjang mereka. 

     Dewasa ini, dimana persaingan dan perkembangan bisnis dan teknologi 

semakin canggih. Dalam memilih suatu produk, pelanggan tidak hanya 

memperhatikan mengenai nilai dari produk tersebut maupun merek dari suatu 

produk. Tetapi, pelanggan juga memerlukan dan akan memperhatikan mengenai 

hubungan yang dijalin dan dibina oleh suatu perusahaan dan pelanggannya. 

Disinilah peranan Relationship marketing. Dengan Relationship marketing, 

perusahaan dapat melakukan interaksi yang intensif dan memperlakukan 

pelanggan secara khusus. Setelah tercipta hubungan yang intensif dan akrab maka 

akan tercipta sikap setia dari para pelanggan. 

     CV. Media Citra Qiblati merupakan sebuah perusahaan penerbit buku islam 

dan jasa konsultasi yang baru berdiri sekitar tiga tahun yang lalu, tepatnya pada 

tahun 2005. Majalah Qiblati merupakan produk utama yang diproduksi oleh 

perusahaan ini. Disamping itu juga memproduksi produk lain berupa buku dan 

jasa konsultasi agama dan keluarga yang diasuh oleh Syaikh Abdurrahman Al-

Qassas yang merupakan Mufti Masjidil Haram, Makkah, KSA.  

     Meski baru tiga tahun diterbitkan, CV. Media Citra Qiblati sudah berkembang 

pesat. Hal ini dibuktikan dengan jangkauan majalah Qiblati yang sudah mampu 

merambah pasar luar negeri. Majalah Qiblati sudah dipasarkan hingga ke KSA 

(Kingdom of Saudi Arabia) dan Belanda. Selain itu, semakin banyak pembaca 

majalah Qiblati yang konsultasi seputar masalah agama dan keluarga kepada 

manajemen CV. Media Citra Qiblati. 
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     Agar CV. Media Citra Qiblati sukses dalam melayani para pelanggan mereka, 

baik melayani dalam bentuk konsultasi ataupun jasa penyampaian informasi 

berupa majalah islami  maka suatu keharusan bagi CV. Media Citra Qiblati untuk 

terus menjaga kepuasan pelanggan mereka. Agar kepuasan pelanggan terjaga CV. 

Media Citra Qiblati selalu menjaga kualitas informasi hubungan baik dengan para 

pelanggan dan untuk menjaga hubungan baik dengan para pelanggannya, CV. 

Media Citra Qiblati menerapkan Relationship Marketing. 

     Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang sejauh mana 

keberhasilan Relationship Marketing yang diterapkan oleh manajemen CV. Citra 

Media Qiblati dalam menjaga kepuasan para pelanggannya. Penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti diberi judul “Analisis Pengaruh Relationship Marketing 

Terhadap Kepuasan Pelanggan majalah Qiblati di Kota Malang”. 

     Peneliti memilih CV. Citra Media Qiblati sebagai tempat penelitian karena 

peneliti tertarik melihat majalah Qiblati yang diterbitkan oleh perusahaan ini 

mampu berkembang pesat hingga menembus pasar internasional meski baru tiga 

tahun beredar di pasaran. Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana prinsip-

prinsip Relationship Marketing diterapkan di perusahaan ini hingga mampu 

mempertahankan kepuasan para pelanggannya. 

1.2 Perumusan Masalah 

     Rumusan masalah di dalam penelitian ini antara lain: 

1 Apakah variabel-variabel Relationship Marketing yaitu komunikasi, 

komitmen, authenticity, dan keuntungan bersama secara simultan terhadap 

kepuasan para pelanggan majalah Qiblati di Kota Malang? 
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2 Apakah variabel-variabel Relationship Marketing yaitu komunikasi, 

komitmen, authenticity, dan keuntungan bersama berpengaruh secara parsial 

terhadap kepuasan para pelanggan majalah Qiblati di Kota Malang? 

3 Variabel manakah dari variabel-variabel Relationship Marketing, yaitu 

komunikasi, komitmen, authenticity, dan keuntungan bersama yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan para pelanggan majalah 

Qiblati di Kota Malang?      

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari variabel-variabel 

Relationship Marketing yaitu komunikasi, komitmen, authenticity, dan 

keuntungan bersama terhadap kepuasan kepuasan para pelanggan majalah 

Qiblati di Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel-variabel Relationship 

Marketing yaitu komunikasi, komitmen, authenticity, dan keuntungan bersama 

terhadap kepuasan para pelanggan majalah Qiblati di Kota Malang. 

3. Untuk mengetahui diantara variabel-variabel Relationship Marketing yaitu 

komunikasi, komitmen, authenticity, dan keuntungan bersama, variabel 

manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan para 

pelanggan majalah Qiblati di Kota Malang. 

1.4 Batasan Masalah 

     Dalam Penelitian ini peneliti hanya membahas masalah dalam lingkup 

Relationship Marketing dan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. Peneliti 

hanya menyertakan empat variabel Relationship Marketing yang diajukan oleh 

Robinette (www.geocities.com/manajemen_fe_um/), yaitu variabel komunikasi, 
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komitmen, authenticity, dan keuntungan bersama sebagai variabel yang diuji 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan.  

     Sedangkan untuk responden, peneliti membatasi responden yang diteliti hanya 

sebatas para pelanggan majalah Qiblati yang sudah berlangganan majalah lebih 

dari satu tahun dan berdomisili di Kota Malang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti: 

1. Menambah wawasan penulis untuk berpikir secara kritis dan sistematis dalam 

menghadapi permasalahan yang terjadi. 

2. Dapat memperoleh tambahan wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang 

relevan untuk meningkatkan kompetensi, kecerdasan intelektual dan 

emosional, khususnya di bidang pemasaran pada perusahaan media cetak. 

3. Dapat menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di program pendidikan 

untuk diterapkan pada berbagai kasus riil di dunia kerja maupun dunia usaha. 

b. Bagi perusahaan atau lembaga: 

1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk lebih 

dapat meningkatkan kegiatan Relationship Marketing dalam upaya untuk 

memperoleh dan mempertahankan kepuasan para pelanggannya. 

2. Adanya bantuan pemikiran dalam memecahkan suatu masalah (berdasarkan 

teori) khususnya masalah dalam skala kecil. 

3. Mendapatkan masukan yang berharga dari pihak Perguruan Tinggi, dalam hal 

ini mahasiswa, sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi. 

4. Sebagai sarana membangun kerjasama yang baik antara perusahaan dengan 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 
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c. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: 

1. Memperluas jaringan kerja sama dengan perusahaan dan lembaga lain yang 

terkait. 

2. Meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program pendidikan di Fakultas 

Ekonomi dengan dunia kerja. 

3. Menambah bahan pengayaan materi kuliah agar lebih efektif sebagai bekal 

terjun di dunia kerja bagi mahasiswa di tahun mendatang. 

d. Bagi pihak-pihak lainnya: 

1. Menambah wawasan tentang konsep Relationship Marketing beserta 

pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. 

2. Dapat digunakan sebagai literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

     Penelitian yang dilakukan oleh Oly Nelson Ndubisi pada tahun 2005 dengan 

judul “Effect of Gender on Consumer Loyalty: A Relationship Marketing 

Approach.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran gender 

terhadap pondasi dari Relationship Marketing (kepercayaan, komitmen, 

komunikasi dan penyelesaian masalah) dengan loyalitas konsumen dan apakah 

gender berhubungan secara signifikan terhadap loyalitas dengan Relationship 

Marketing. 

     Penelitian ini dilakukan dengan mengambil responden sebanyak 220 orang dari 

15 bank yang ada di kota Kinibalu, Malaysia. Penelitian ini menggunakan 

kuesioner sebagai alat untuk mengambil data. Hasil pengujian menggunakan 

Hierarchical Multiple Regression menunjukkan bahwa variabel kepercayaan, 

komunikasi, komitmen, dan penyelesaian masalah berpengaruh secara simultan 

terhadap loyalitas konsumen (F=21.12; p<0.001). Hasil tersebut juga 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara Relationship Marketing, 

yaitu kepercayaan (p = 0.014), komitmen (p = 0.039), komunikasi (p = 0.011) dan 

penyelesaian masalah (p = 0.042) dengan tingkat signifikan 5% pada loyalitas 

konsumen. Sedangkan dampak gender dalam Relationship Marketing yaitu 

kepercayaan, komitmen, komunikasi, penyelesaian masalah dengan loyalitas, β = 

0.047 dan p-value = 0.035, hal ini menunjukkan terdapat pengaruh antara gender 
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terhadap loyalitas dengan perempuan yang memiliki pengaruh dominan. 

Sedangkan yang lain, yaitu komitmen dengan loyalitas sebesar β = -0.064 dan p-

value = 0.666, komunikasi dengan loyalitas sebesar β = -0.099 dan p-value = 

0,555, penyelesaian masalah dengan loyalitas sebesar β = -0.119 dan p-value = 

0,461 tidak dipengaruhi gender. Hal ini menunjukkan bahwa wanita lebih loyal 

dibandingkan pria dalam hal kepercayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa gender dilihat dari Relationship Marketing berpengaruh terhadap loyalitas 

konsumen, secara spesifik, nasabah perempuan dalam penelitian ini lebih loyal 

daripada nasabah pria ketika bank lebih menekankan pada kepercayaan. 

     Penelitian yang dilakukan oleh Luiz Moutinho, Fiona Davies, dan Brinch 

Curry pada tahun 1996 dengan judul “The Impact of Gender on Car Buyer 

Satisfaction and Loyalty.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi 

dari enam variabel eksplanatori, yaitu apa yang diharapkan dari mobil, unsur-

unsur tersebut antara lain: kemampuan mobil, image yang dimiliki responden, 

hasrat untuk mengesankan orang lain, pentingnya harga dari mobil tersebut, umur 

responden terhadap kepuasan akan mobilnya dan keinginan untuk membeli 

kembali mobil yang sama. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 445 orang 

yang terdiri dari 220 orang wanita dan 225 orang pria. Analisis data menggunakan 

software NEUROSHELL. 

     Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan kepuasan dan 

loyalitas tidak berdampak banyak pada tingkat individualitas. Sedangkan pada 

wanita, kepuasan berdampak positif. Dari semua variabel, harga mobil adalah 

variabel yang paling penting bagi konsumen pria dan wanita. Pengaruh utama 

kepuasan bagi pembeli wanita adalah tingkat rasionalitas, harapan yang positif, 
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kinerja mobil dan image diri. Sedangkan bagi pria, variabel yang paling penting 

adalah harga dan kinerja mobil. Loyalitas bagi pria berhubungan erat dengan 

kepuasan sedangkan pada wanita pengaruh antara kepuasan dengan loyalitas tidak 

seerat pada pria. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Definisi Pemasaran 

     Kotler (2001:7) mengemukakan bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial 

dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran segala sesuatu yang 

bernilai dengan individu atau kelompok lain. 

2.2.2 Definisi Produk 

     Konsep produk tidak terbatas pada benda fisik saja. Segala sesuatu yang dapat 

memuaskan kebutuhan bisa disebut sebagai produk. Kotler (2001:11) menyatakan 

bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan kebutuhan atau keinginan. Selain barang fisik, produk juga meliputi 

jasa. Produk juga bisa diartikan lebih luas tidak hanya berupa produk fisik dan 

jasa. Kotler (2001:11) juga mengungkapkan bahwa produk juga termasuk satuan 

ekonomi lain seperti orang, tempat, organisasi, aktivitas dan gagasan. Tjiptono 

(www.geocities.com/manajemen_fe_um/) menyatakan bahwa produk merupakan 

sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, 

dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau 

keinginan pasar yang bersangkutan. 

     Dari kedua pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa produk yaitu sesuatu yang 

dapat berupa barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk memenuhi 

kebutuhan, keinginan dan permintaan dari konsumen. 
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2.2.2.1 Atribut Produk 

        Tjiptono (www.geocities.com/manajemen_fe_um/) mengungkapkan bahwa 

atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen 

dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Unsur-unsur dalam atribut 

produk tersebut meliputi: 

a. Merek 

Menurut Kotler (www.geocities.com/manajemen_fe_um/) merek adalah nama, 

istilah, simbol atau lambang, dengan warna, gerak atau kombinasi atribut-

atribut produk lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan 

deferensiasi terhadap produk pesaing. Tujuan dengan adanya merek yaitu 

sebagai identitas yang bermanfaat dalam deferensiasi atau membedakan 

produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya; alat promosi, yaitu 

sebagai daya tarik produk; untuk membina citra, yaitu dengan memberikan 

keyakinan, jaminan, kualitas, serta prestise tertentu kepada konsumen; dan 

untuk mengendalikan pasar. 

b. Kemasan 

Kotler (www.geocities.com/manajemen_fe_um/) mengungkapkan bahwa 

pengemasan (packaging) merupakan proses yang berkaitan dengan 

perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus suatu produk. 

c. Pemberian label 

Label menurut Kotler (www.geocities.com/manajemen_fe_um/) adalah 

tempelan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit 

yang merupakan kesatuan dengan kemasan.  
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Kotler (www.geocities.com/manajemen_fe_um/) menyatakan bahwa label 

memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu mengidentifikasikan produk atau 

merek, menentukan kelas produk, menjelaskan produk dan mempromosikan 

produk. 

2.2.2.2 Klasifikasi Produk 

     Angipora (www.geocities.com/manajemen_fe_um/) menyatakan produk 

berdasarkan tujuan pemakaiannya diklasifikasikan menjadi empat kelompok, 

yaitu: 

a. Convenience Goods, adalah barang yang pada umumnya memiliki frekuensi 

pembelian tinggi (sering dibeli), dengan harga yang relatif murah, dibutuhkan 

dalam waktu segera, dan hanya memerlukan usaha yang minimum dalam 

pembandingan dan pembeliannya. Contohnya sabun, pasta gigi, permen, 

rokok, dan surat kabar. 

b. Shopping Goods, adalah barang-barang yang dalam proses pemilihan dan 

pembeliannya terlebih dahulu selalu dibanding-bandingkan oleh konsumen 

diantara berbagai alaternatif barang yang tersedia. Contohnya alat-alat rumah 

tangga, pakaian, dan furniture. 

c.  Specialty Goods, adalah barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu 

dan atau identifikasi merek yang unik dimana sekelompok konsumen bersedia 

melakukan usaha khusus untuk membelinya. Umumnya barang-barang mewah 

dengan merek dan model spesifik, seperti mobil Lamborgini, pakaian yang 

dirancang oleh perancang terkenal, perawatan kesehatan yang special. 

d. Unsought Goods, adalah barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau 

kalaupun diketahui, tetapi pada umumnya belum terpikirkan untuk 
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membelinya. Contoh klasik dari barang yang di kenal tetapi tidak di cari 

konsumen adalah asuransi jiwa, tanah kuburan, dan batu nisan. 

     Angipora (www.geocities.com/manajemen_fe_um/) juga mengklasifikasikan 

produk menjadi tiga kelompok menurut daya tahan dan wujud tidaknya produk 

yang dihasilkannya, yaitu: barang tidak tahan lama, barang tahan lama, dan jasa. 

2.2.3 Model Pemasaran 

     Payne dan Ballantyne dalam Davis (2005:14) menyatakan, “Historically 

industry generally have centred their marketing on acquiring clients, this is 

known as transactional marketing.” (Berdasarkan sejarah, industri yang secara 

umum memusatkan kegiatan pemasaran mereka untuk mendapatkan klien dikenal 

sebagai pemasaran transaksional). Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan 

bahwa pemasaran transaksional adalah pemasaran yang dilakukan hanya untuk 

mendapatkan pelanggan tanpa ada upaya untuk menjalin hubungan yang intens 

dengan konsumen mereka. Pada perkembangan selanjutnya muncul model 

pemasaran baru yang menekankan terjalinnya hubungan jangka panjang dengan 

para konsumen, model ini dinamakan dengan Relationship Marketing. 

    Kotler, et al. dalam Davis (2005:15) menyatakan bahwa, “An alternative model 

known as Relationship Marketing  focuses primarily on client service enhances 

the transactional model.” (Sebuah model alternatif yang dikenal dengan 

Relationship Marketing berfokus pada pelayanan terhadap konsumen lebih tinggi 

daripada model transaksional). Pemasaran di level mikro difokuskan pada 

penciptaan hubungan antara perusahaan dengan para customer mereka agar 

tercipta loyalitas dari customer. 
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2.2.4 Relationship Marketing 

2.2.4.1 Definisi Relationship Marketing 

     McKenna dalam Fandy Tjiptono (1997:40) menyatakan bahwa Relationship 

Marketing adalah strategi dimana transaksi pertukaran antara pembeli dan penjual 

berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. Hubungan kemitraan 

antara penjual dengan pembeli terjadi terus-menerus yang pada akhirnya akan 

menimbulkan kesetiaan pelanggan sehingga terjadi bisnis yang berkelanjutan. 

     Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa titik berat dalam 

Relationship Marketing adalah pengenalan dan pendekatan kepada pelanggan. 

Dengan terciptanya hubungan yang kuat antara perusahaan dan pelanggan maka 

perusahaan dapat memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, selain itu 

pelanggan akan merasa diperhatikan dan dihargai sebagai konsumen, sehingga 

pada akhirnya terciptalah kesetiaan pelanggan terhadap perusahaan dalam jangka 

panjang. 

2.2.4.2 Prinsip-prinsip Relationship Marketing 

     Prinsip Relationship Marketing Menurut Mckenna, yang dikutip oleh Wilfridus 

dalam Yasin (www.geocities.com/manajemen_fe_um/), menyebutkan ada lima 

prinsip yang berkaitan dalam penerapan Relationship Marketing, yaitu : 

a. Pemasaran adalah bagaikan perjalanan ke bulan 

Prinsip ini menjelaskan mengenai perlunya penempatan pasar sebagai kiblat 

dari pemasaran dan organisasi serta bagaimana keberhasilan pemasaran dapat 

ditentukan oleh interaksi diantara keduanya. Kekuatan pasar mencakup 

hubungan dengan pelanggan yang strategis. Kredibilitas suatu perusahaan 

dipasar ditentukan oleh hubungan yang dibangun produsen dengan para 

pelanggannya. Unsur lain adalah dukungan infrastruktur pemasaran seperti 

21 



 

 

pengecer, distributor, analisis keuangan, serta manufaktur. Semua kekuatan ini 

dapat menciptakan peluang pemasaran yang menguntungkan dan mungkin 

juga menimbulkan tekanan yang merugikan. 

b. Pemasaran adalah penciptaan pasar, bukan market sharing 

Maksud prinsip ini adalah bahwa hubungan baik dalam jangka panjang dapat 

memberikan peluang pada produk baru yang diciptakan dan diminta oleh 

pelanggan.   

c. Pemasaran adalah masalah proses 

Prinsip ini menekankan bahwa periklanan dan promosi hanyalah merupakan 

sebagian kecil dari strategi pemasaran. Untuk membangun posisi di pasar 

yang berkelanjutan, perusahaan harus membangun hubungan yang kuat 

dengan pasar dan infrastruktur pemasaran. Dengan memberikan pelayanan 

yang memuaskan dan kemauan mendengarkan keluhan serta keinginan 

pelanggan mengenai produk perusahaan, sehingga akan menciptakan loyalitas 

pelanggan. 

d. Pemasaran adalah kualitatif dan bukan kuantitatif 

Prinsip ini maksudnya adalah bahwa dalam situasi pemasaran yang berubah-

ubah seperti saat ini, dimana polanya bukan merupakan kelanjutan dari apa 

yang sudah dikenali, maka pendekatan pada penggunaan data masa kini 

dengan data masa lampau untuk memprediksi perkembangan pemasaran di 

masa depan adalah relatif tidak cocok, yang lebih cocok adalah pendekatan 

kualitatif, karena dalam proses penjualan konsumen sering memutuskan 

pembeliannya berdasarkan pada faktor-faktor kualitatif yaitu kepemimpinan, 

personil, dan citra perusahaan. 
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e. Pemasaran adalah tugas atau pekerjaan setiap orang 

Prinsip ini maksudnya adalah bahwa pemasaran tidak hanya tugas bagian 

pemasaran saja. Dalam Relationship Marketing, semua bagian di perusahaan 

melaksanakan fungsi pemasaran. 

     Dari kelima prinsip tersebut, dapat kita ketahui bahwa dalam melakukan 

kegiatan pemasaran, perusahaan memerlukan hubungan yang kuat dan terjalin  

baik dengan pelanggannya dan perlunya perusahaan menjaga hubungan dengan 

pasar. Menjaga hubungan perusahaan dengan pasar sangat diperlukan agar 

perusahaan dapat selalu mengikuti kondisi pasar yang selalu berubah-ubah. 

Sedangkan hubungan perusahaan dengan pelanggan disini berguna agar 

perusahaan dapat memahami dan menanggapi segala keluhan, kebutuhan dan 

harapan-harapan para pelanggannya, dengan begitu pelanggan akan merasa puas 

dan semakin loyal kepada perusahaan serta tidak menutup kemungkinan bagi 

pelanggan untuk memberikan rekomendasi kepada orang lain untuk menjadi 

pelanggan. 

2.2.4.3 Ciri-ciri Relationship Marketing 

     Payne dalam Fandy Tjiptono (1997:41) menyatakan bahwa Relationship 

Marketing memiliki ciri-ciri antara lain: fokus pada customer retention, orientasi 

pada manfaat produk, skala waktu panjang, penekanan tinggi pada pelayanan 

pelanggan, komitmen pelanggan tinggi, kontak pelanggan tinggi dan 

memperhatikan kualitas produk. 
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2.2.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relationship Marketing 

     Dalam menjalankan strategi Relationship Marketing, perusahaan harus 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi Relationship Marketing agar 

strategi ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. 

     Robinette (www.geocities.com/manajemen_fe_um/) menjelaskan bahwa untuk 

membangun dan mengembangkan Relationship marketing yang baik dan bertahan 

untuk jangka waktu yang lama, maka perusahaan selayaknya memperhatikan 

faktor-faktor berikut ini, yaitu: mutual benefit, commitment, authenticity, 

communication. 

     Lovelock, et.al. dalam Fandy Tjiptono (2006:385) menyatakan bahwa 

kesuksesan Relationship Marketing dipengaruhi oleh kepercayaan (trust) terhadap 

produk dan jasa, persepsi terhadap nilai yang didapat, efektivitas komunikasi, 

ikatan sosial, durasi relasi yang telah terjalin. 

     Ndubisi (2005:49) menyatakan bahwa kunci pokok Relationship Marketing 

adalah kepercayaan (trust), komitmen, penyelesaian masalah, komunikasi. Davis 

(2005:29) membagi variabel Relationship Marketing menjadi lima, yaitu 

komitmen, kepercayaan, kepuasan kinerja, kerjasama, dan tujuan yang saling 

menguntungkan.  

     Variabel-variabel Relationship Marketing (X) dalam penelitian ini diambil dari 

pendapat yang diajukan oleh Robinette (www.geocities.com/manajemen_fe_um/). 

Variabel tersebut antara lain: 

a. Komunikasi 

Komunikasi menurut Robinette (www.geocities.com/manajemen_fe_um/) 

adalah kedua belah pihak, dalam hal ini perusahaan dan pelanggan, harus 
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merasa bahwa mereka dapat saling mengekspresikan keinginan dan merasa 

bahwa mereka dapat saling mendengar dan saling mengerti. Pelanggan dapat 

mengutarakan segala kebutuhan maupun ketidakpuasannya kepada pihak 

perusahaan. Perusahaan pun dapat merespon atau menanggapi dan 

mengkomunikasikan segala hal yang dapat membantu pelanggan dalam proses 

pemakaian produk perusahaan. Komunikasi antara perusahaan tidak hanya 

dengan bertatap muka, namun juga dapat melalui surat, kartu-kartu ucapan, 

telepon yang berupa sales call serta e-mail. 

b. Komitmen 

Hennig Thurau dan Klee dalam Davis (2005:29) mengungkapkan bahwa yang 

dimaksud dengan komitmen adalah, “A customers’ long term orientation 

toward a relationship grounded on both an emotional bond to the relationship 

and on the conviction that remaining in the relationship will yield higher net 

benefits than terminating it”. (Komitmen merupakan orientasi jangka panjang 

konsumen terhadap hubungan yang didasarkan pada ikatan emosional dan 

itikad untuk tetap menjaga hubungan baik agar dapat menghasilkan 

keuntungan yang lebih tinggi). Morgan dan Hunt dalam Buttle (2007:22) 

menyatakan bahwa komitmen adalah keyakinan dari salah satu mitra akan 

pentingnya arti membangun hubungan jangka panjang yang langsung dengan 

mitra lain, yang mendorong pihaknya untuk berusaha maksimal memelihara 

hubungan tersebut atau dengan kata lain pihak yang memegang teguh 

komitmen akan menempuh segala upaya untuk mempertahankan hubungan 

tersebut agar berlangsung tanpa batas. Menurut Robinette 

(www.geocities.com/manajemen_fe_um/) komitmen adalah janji yang 
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diungkapkan baik secara eksplisit maupun implisit dari kontinyuitas 

pertukaran hubungan dengan mitranya, komitmen juga sebagai pengendali 

bagi semua pertukaran rasional antara perusahaan dengan berbagai pihak. 

R.M. Morgan dan Shelby Hunt dalam Barnes (2003:150) menyatakan bahwa 

komitmen dan kepercayaan adalah kunci sukses Relationship Marketing 

karena mendorong pelaku bisnis untuk:  

1. Bekerja guna mempertahankan investasi hubungan dengan 

bekerjasama dengan partnernya. 

2. Menolak alternatif jangka pendek yang menarik dan lebih memilih 

mengharapkan manfaat jangka panjang dengan tetap berhubungan 

dengan partner yang ada sekarang ini. 

3. Memandang tindakan yang berisiko potensial sebagai tindakan yang 

bijaksana karena percaya bahwa partner mereka tidak akan 

mengambil kesempatan dalam kesempitan. 

 

c. Authenticity 

Menurut Robinette (www.geocities.com/manajemen_fe_um/) kebenaran 

(authenticity) adalah perusahaan harus menanggapi kebutuhan atau keluhan 

dari pelanggan dengan sungguh-sungguh. Dalam menjalin hubungan dengan 

pelanggan harus mendapatkan kebenaran, kejujuran, sehingga akan 

mempercepat perkembangan dari hubungan antara perusahaan dan pelanggan. 

d. Keuntungan bersama (mutual benefit)  

Robinette (www.geocities.com/manajemen_fe_um/) mengungkapkan bahwa 

yang dimaksud dengan keuntungan bersama adalah pihak perusahaan dan 

pelanggan harus sama-sama diuntungkan. Pelanggan merasa puas dan senang 

dengan produk maupun pelayanan yang diberikan perusahaan, sedangkan 

perusahaan mendapatkan keuntungan dengan adanya transaksi tersebut. 
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2.2.4.5 Tujuan Relationship Marketing 

     Fandy Tjiptono (2006:417) menyatakan bahwa tujuan utama Relationship 

Marketing adalah membangun dan mempertahankan basis pelanggan yang 

memiliki relationship commit yang kuat dan profitable bagi perusahaan. Menurut 

Buttle (2007:412) tujuan Relationship Marketing: 

a. Pemerolehan pelanggan atau segmen pasar yang telah dibidik dengan tepat. 

b. Perawatan dan pengembangan pelanggan atau segmen pasar yang 

signifikan secara strategi. 

c. Pengembangan dan penyampaian secara terus-menerus proposi nilai yang 

unggul di mata pelanggan sasaran. 

2.2.4.6 Manfaat Relationship Marketing 

     Manfaat penerapan Relationship Marketing yang diperoleh oleh perusahaan, 

yaitu perusahaan akan memperoleh profitabilitas atas penjualan jangka panjang 

dari pelanggan yang loyal. Manfaat Relationship Marketing juga dapat dilihat dari 

dua sisi, yaitu manfaat bagi customer dan manfaat Relationship Marketing bagi 

penyedia jasa. 

     Menurut Gwinner, et.al. dalam Fandy Tjiptono (2006:419) manfaat 

Relationship Marketing bagi customer antara lain: 

a. Confident benefit. Manfaat berupa keyakinan (trust) terhadap penyedia jasa 

dan berkurangnya ketidakpastian menyangkut kinerja yang akan diterima. 

b. Social benefit. Social benefit berkaitan dengan familiaritas dan relasi sosial 

antara pelanggan dan penyedia jasa. 

c. Special treatment benefit. Special treatment benefit berwujud harga khusus, 

penawaran spesial dan perlakuan istimewa kepada pelanggan spesial. 

27 



 

 

     Menurut Fandy Tjiptono (2006:420) manfaat Relationship Marketing bagi 

organisasi jasa terdiri dari manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat 

langsung Relationship Marketing antara lain: 

a Menurunkan biaya. 

b Volume pembelian lebih besar. 

c Premium harga atas layanan yang lebih unggul. 

d Komunikasi Word of Mouth positif. 

2.2.4.7 Langkah-langkah Pelaksanaan Relationship Marketing 

     Langkah-langkah dalam melaksanakan Relationship Marketing menurut Khoe 

Yao Tung (www.geocities.com/manajemen_fe_um/) seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 2.1 dibawah ini : 

Bagan 2.1 

Langkah-langkah dalam Melaksanakan Relationship Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Khoe Yao Tung dalam Yasin (www.geocities.com/manajemen_fe_um/) 

          

     Berdasarkan Gambar 2.1 tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi pelanggan utama, yaitu memilih lima sampai sepuluh 

pelanggan utama sebagai target dalam Relationship Marketing. 

b. Mengkoleksi dan menggunakan informasi pelanggan, berupa menunjukkan 

manajer Relationship Marketing yang terlatih dan berpengalaman. Manajer ini 

Marketing sebagai himpunan 

pikiran terhadap fungsi 

 

Memanajemeni dan 

memotivasi organisasi 

 

Mengukur nilai relasi dan 

program Relationship Marketing 

 

Mengoleksi dan menggunakan 

informasi pelanggan 

 

Mengidentifikasi  

pelanggan utama 

 

Meningkatkan dan memantapkan 

keterikatan pelanggan 

terhadap fungsi 
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berkewajiban dalam mempersiapkan orang-orang penjualan yang melayani 

pelanggan sesuai dengan karakteristik dari pelanggan. 

c. Mengukur nilai relasi dan program Relationship Marketing. Disini 

menjelaskan laporan Relationship Marketing, tujuan, tanggung jawab, dan 

kriteria evaluasi. Kalau perlu perusahaan dapat menempatkan satu manajer 

atau lebih untuk melayani satu pelanggan utama dan potensial yang melayani 

segala kepentingan pelanggan itu. 

d. Mengatur dan memotivasi organisasi bagi Relationship Marketing. Kemudian 

dapat membangkitkan dan mengkomunikasikan organisasi dalam 

meningkatkan keefektifan manajer relationship. 

e. Marketing sebagai himpunan pikiran terhadap fungsi, paduan dan kerjasama 

antar bagian organisasi di dalam mendukung Relationship Marketing, agar 

dapat menjadikan organisasi lebih sebagai kumpulan pikiran, dibandingkan 

dengan fungsi organisasi. 

f. Meningkatkan dan memantapkan keterikatan pelanggan dalam perencanaan 

dan penetapan tujuan, strategi, dan tindakan spesifik, serta sumber daya yang 

dibutuhkan. 

2.2.5 Kepuasan Pelanggan 

2.2.5.1 Definisi Kepuasan 

     Howard dan Sheth dalam Tjiptono (2006:349) mendefinisikan kepuasan 

pelanggan adalah situasi kognitif pembeli berkenan dengan kesepadanan atau 

ketidaksepadanan antara hasil yang didapatkan dibandingkan dengan pengorbanan 

yang dilakukan. 
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     Menurut Kotler (2004:42) kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja 

suatu produk dan hasil-hasilnya. 

     Sedangkan Wilkie dalam Tjiptono (2006:349) menderinisikan kepuasan 

sebagai tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu 

produk atau jasa. 

     Dari beberapa definisi sebelumnya dapat dikemukakan bahwa kepuasan 

pelanggan mencakup perbedaan antara harapan dan kinerja atau hasil yang 

dirasakan. Apabila pelayanan yang diterima pelanggan sesuai dengan harapannya, 

maka pelanggan akan merasa puas. Sebaliknya, apabila pelayanan yang diterima 

oleh pelanggan tidak sesuai dengan harapannya maka pelanggan akan merasa 

tidak puas.  

     Kepuasan pelanggan adalah salah satu ukuran dari kualitas jasa yang 

disampaikan. Meskipun tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan namun 

apabila pelanggan tidak puas sama artinya perusahaan gagal untuk mendapatkan 

keuntungan. Pencapaian keuntungan harus bersamaan dengan tercapainya 

kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu berusaha untuk 

memuaskannya dengan menangani keluhan-keluhan dari pelanggan dengan 

bijaksana. 

2.2.5.2 Pengukuran Kepuasan Pelanggan 

     Kotler dalam Tjiptono (2006:367) menguraikan empat metode yang digunakan 

untuk melacak dan mengukur kepuasan pelanggan, antara lain: 

a. Sistem keluhan dan saran 

Setiap organisasi jasa yang berorientasi pada pelanggan wajib memberikan 

kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan 

saran, kritik, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan bisa 
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berupa kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis (yang mudah 

diakses atau sering dilalui pelanggan), kartu komentar, saluran telepon bebas 

pulsa, website, dan lain-lain. 

b. Ghost shopping 

Salah satu metode untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan 

pelanggan adalah dengan mempekerjakan bebrapa orang ghost shoppers untuk 

berperan sebagai pelanggan potensial jasa perusahaan dan pesaing. Mereka 

diminta melaporkan berbagai temuan penting berdasarkan pengalamannya 

mengenai kekuatan dan kelemahan jasa perusahaan dibandingkan para 

pesaing. Selain itu, para ghost shoppers juga dapat mengobservasi cara 

perusahaan dan pesaingnya melayani permintaan spesifik pelanggan, 

menjawab pertanyaan pelanggan, dan menangani setiap masalah atau keluhan 

pelanggan. 

c. Lost customer analysis 

Perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti 

membeli atau yang telah beralih pemasok agar dapat memahami mengapa hal 

itu terjadi dan supaya dapt mengambil kebijakan perbaikan atau 

penyempurnaan selanjutnya. Bukan hanya exit interview saja yang perlu, 

tetapi pemantauan customer loss rate menunjukkan kegagalan perusahaan 

dalam memuaskan pelanggannya. Akan tetapi, kesulitan menerapkan metode 

ini adalah pada mengidentifikasi dan mengontak mantan pelanggan yang 

bersedia memberikan masukan dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan. 

d. Survei kepuasan pelanggan 

Umumnya sebagian besar penelitian mengenai kepuasan pelanggan 

menggunakan metode survei, baik via pos, telepon, e-mail, maupun 

wawancara langsung. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan 

dan umpan balik langsung dari para pelanggan dan juga memberikan sinyal 

positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap mereka. 

 

2.2.5.3 Program Kepuasan Pelanggan 

     Tjiptono (2006:354) menguraikan program kepuasan pelanggan yang meliputi 

kombinasi dari tujuh elemen utama, antara lain: 

a. Barang dan jasa berkualitas 

Perusahaan yang ingin menerapkan program kepuasan pelanggan harus 

memiliki produk berkualitas baik dan layanan prima. Paling tidak, standarnya 

harus menyamai para pesaing utama dalam industri. Untuk itu berlaku prinsip 

“quality comes first, satisfaction programs follow”. Biasanya perusahaan yang 

tingkat kepuasan pelanggannya tinggi menyediakan tingkat layanan pelanggan 

yang tinggi pula. Seringkali itu merupakan cara mereka menjustifikasi harga 

yang lebih mahal. 

b. Relationship marketing 

Kunci pokok dalam setiap program promosi loyalitas adalah upaya menjalin 

relasi jangka panjang dengan para pelanggan. Asumsinya adalah bahwa relasi 

yang kokoh dan saling menguntungkan antara penyedia jasa dan pelanggan 
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dapat membangun bisnis ulangan (repeat business) dan menciptakan loyalitas 

pelanggan. 

c. Program promosi loyalitas 

Program promosi loyalitas banyak diterapkan untuk menjalin relasi antara 

perusahaan dan pelanggan. Biasanya, program ini memberikan semacam 

penghargaan khusus  seperti bonus, diskon, voucher, dan hadiah yang 

dikaitkan dengan frekuensi pembelian atau pemakaian produk perusahaan 

kepada pelanggan kelas kakap atau pelanggan rutin agar tetap loyal pada 

produk perusahaan bersangkutan. 

d. Fokus pada pelanggan terbaik 

Sekalipun program promosi loyalitas beranekaragam bentuknya, namun 

semuanya memiliki kesamaan pokok dalam hal fokus pada pelanggan yang 

paling berharga. Program-program semacam itu berfokus pada 20% dari 

pelanggan yang rutin menkonsumsi 80% dari penjualan (sesuai dengan prinsip 

Pareto). Namun, pelanggan terbaik bukan sekedar mereka yang termasuk 

heavy users. Tentu saja mereka berbelanja banyak, namun kriteria lainnya 

menyangkut pembayaran yang lancar dan tepat waktu, tidak terlalu banyak 

membutuhkan layanan tambahan, dan relatif tidak sensitif terhadap harga. 

Inheren di dalam konsep fokus pada pelanggan terbaik adalah kesediaan untuk 

melepas bad customers. 

e. Sistem penanganan komplain secara efektif 

Penanganan komplain terkait erat dengan kualitas produk. Perusahaan harus 

memastikan bahwa barang dan jasa yang dihasilkannya benar-benar berfungsi 

sebagaimana mestinya. 

f. Unconditional guarantees 

Unconditional guarantees dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan 

program kepuasan pelanggan. Garansi merupakan janji eksplisit yang 

disampaikan kepada para pelanggan mengenai tingkat kinerja yang dapat 

diharapkan akan mereka terima. Garansi ini bermanfaat dalam mengurangi 

resiko pembelian oleh pelanggan, memberikan sinyal mengenai kualitas 

produk, dan secara tegas menyatakan bahwa perusahaan bertanggungjawab 

atas produk atau jasa yang diberikannya. 

g. Program post for performance 

Program kepuasan pelanggan tidak bisa terlaksana tanpa adanya dukungan 

sumber daya manusia organisasi. Sebagai ujung tombak perusahaan yang 

berinteraksi langsung dengan para pelanggan dan berkewajiban memuaskan 

mereka, karyawan juga harus dipuaskan kebutuhannya. Dengan kata lain, total 

customer satisfaction harus didukung pula dengan total quality reward yang 

mengaitkan sistem penilaian kinerja dan kompensasi dengan kontribusi setiap 

karyawan dalam penyempurnaan kualitas dan peningkatan kepuasan 

pelanggan. 

 

2.2.5.4 Pelanggan 

 

     Griffin (2003:31) memberi arti pelanggan sebagai seorang yang menjadi biasa 

untuk membeli dari perusahaan. Sedangkan Wright (2007:19) menyatakan bahwa 
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pelanggan adalah manajer produksi terbaik, evangelist dan mungkin merupakan 

satu-satunya orang yang jujur memberitahukan secara jujur tentang perusahaan. 

     Wright (2007:21-22) mengelompokkan pelanggan menjadi lima kelompok, 

yaitu: 

a. Pelanggan setia, yaitu pelanggan yang memperoleh banyak sekali 

pengalaman positif dari perusahaan atau produk sehingga setiap ada 

kesempatan yang berkaitan dengan perusahaan, produk, dan atau pelayanan 

mereka harus menceritakan pengalamannya pada setiap orang. 

b. Pelanggan tetap, yaitu pelanggan yang pernah mendapat pengalaman 

negative dari perusahaan, namun terkadang mereka juga senang dan puas 

ketika mendapat pengalaman yang sebaliknya dengan produknya. 

Pelanggan jenis ini sering terombang-ambing antara puas dan tidak puas. 

c. Pelanggan yang terpaksa, yaitu pelanggan yang sama sekali tidak 

menikmati produk atau pelayanan, tetapi mereka akan membelinya jika 

terpaksa. 

d. Pelanggan sabotase, yaitu pelanggan yang memiliki banyak pengalaman 

buruk yang membuat mereka berusaha sekuat tenaga untuk melakukan 

apapun untuk dapat menjatuhkan atau merusak bisnis perusahaan. 

 

2.3 Kerangka Pikir Penelitian 

 

     Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang 

disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan (Sugiono, 2003:49). 

Bagan 2.2 

Model Kerangka Pikiran 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Relationship Marketing 

`Variabel Relationship Marketing: 

1. Komunikasi (X1) 3. Authenticity (X3) 

2. Komitmen (X2)  4. Keuntungan bersama (X4) 

 

 Kepuasan pelanggan (Y) 

Landasan Teori 

Analisis Kualitatif Analisis Kuantitatif 

- Uji F  - Uji t 

- Uji Regresi Berganda 

CV. Media Citra Qiblati  

Hasil  
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2.4 Model Hipotesis 

     Menurut Arikunto (2002:67) hipotesis adalah suatu jawaban sementara 

terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Penelitian ini ditekankan pada pengaruh Relationship Marketing terhadap 

kepuasan pelanggan majalah Qiblati. Dalam hal ini variabel bebas Relationship 

Marketing yang terdiri dari komunikasi (X1), komitmen (X2), authenticity (X3), 

keuntungan bersama (X4), berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan (Y). Maksudnya, jika variabel-variabel independen tersebut 

ditingkatkan, maka kepuasan pelanggan majalah Qiblati juga akan meningkat. 

Bagan 2.3 

Model Hipotesis 

 

 
                 

Relationship Marketing (X) 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Keterangan : 

:  Menunjukkan pengaruh secara simultan dari variabel-variabel Relationship 

Marketing terhadap kepuasan pelanggan. 

: Menunjukkan pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel Relationship 

Marketing terhadap kepuasan pelanggan. 

 

Hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut : 

a. Variabel-variabel Relationship Marketing, yaitu komunikasi (X1), komitmen 

(X2), authenticity (X3), keuntungan bersama (X4) berpengaruh secara simultan 

terhadap kepuasan para pelanggan majalah Qiblati di Kota Malang (Y). 

Komunikasi (X1) 

Komitmen (X2) 

Authenticity (X3) 

Keuntungan bersama (X4) 

 

Kepuasan Pelanggan 

(Y) 
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b.  Variabel-variabel Relationship Marketing, yaitu komunikasi (X1), komitmen 

(X2), authenticity (X3), keuntungan bersama (X4) berpengaruh secara parsial 

terhadap kepuasan para pelanggan majalah Qiblati di Kota Malang (Y). 

c. Variabel komunikasi (X1) merupakan variabel yang berpengaruh paling 

dominan terhadap kepuasan para pelanggan majalah Qiblati di Kota Malang 

(Y). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian survei. Masri 

Singarimbun dan Effendi (1995:3) mengungkapkan bahwa penelitian survei 

adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.  

     Penelitian survei yang digunakan oleh peneliti bersifat eksplanatori. Menurut 

Singarimbun dan Effendi (1995:5) penelitian eksplanatori adalah penelitian yang 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui 

pengujian hipotesis.  

     Penelitian ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh penerapan Relationship 

Marketing dalam memasarkan produk terhadap kepuasan pelanggan majalah 

Qiblati yang diterbitkan oleh CV Media Citra Qiblati.  

3.2 Lokasi Penelitian 

     Perusahaan yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah CV Media Citra 

Qiblati yang berlokasi di Ruko Merjosari, Jalan Mertojoyo Blok N-1, Merjosari , 

Malang, Jawa Timur. Penelitian juga dilaksanakan dengan menyebarkan 

kuesioner kepada para pelanggan majalah Qiblati di wilayah Kota Malang. 

     Peneliti sengaja memilih CV Media Citra Qiblati karena peneliti tertarik akan 

perkembangan perusahaan ini yang mampu sukses hingga menembus pasar luar 

negeri meski baru tiga tahun berdiri. Majalah Qiblati juga diakui oleh konsumen 
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luar negeri sebagai majalah yang berkualitas. Hal ini terbukti dari diraihnya 

penghargaan dari pemerintah Maroko oleh majalah Qiblati sebagai majalah islami 

terbaik dalam penyajian rubrik konsultasi keluarga. 

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 

     Populasi menurut Masri Singarimbun (1995:152) adalah jumlah keseluruhan 

dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Sedangkan menurut Malhotra 

(2005:364) populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian 

karakteristik serupa, yang mencakup semesta untuk kepentingan masalah riset. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan populasi adalah seluruh pelanggan 

majalah Qiblati di wilayah Kota Malang. 

3.3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

     Menurut Masri Singarimbun (1995:152) sampel adalah sebagai bagian dari 

populasi, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Sedangkan Malhotra (2005:364) menyatakan bahwa 

sampel adalah subkelompok elemen populasi yang terpilih untuk berpartisipasi 

dalam studi. 

     Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik non-probability 

sampling atau non random sampling. Teknik non-probability sampling yaitu 

teknik sampling dimana peneliti mengambil atau sampel yang dianggap 

memenuhi syarat atau ciri-ciri yang sudah ditentukan (Soehardi Sigit, 1999:63). 

Teknik non probability sampling dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu purposive 

sampling dan quota sampling (Singarimbun dan Effendi, 1995:155). Untuk 

penelitian ini, peneliti memilih purposive sampling sebagai teknik pengambilan 

sampel. Riduwan (2003:20) menyatakan bahwa purposive sampling adalah teknik 
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yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan 

tertentu di dalam sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Kriteria 

pelanggan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 

a. Sampel adalah pelanggan tetap majalah Qiblati yang berdomisili di Kota 

Malang. 

b. Sampel adalah pelanggan yang sudah berlangganan lebih dari satu tahun. 

     Beberapa ahli mempunyai pendapat mengenai teknik penentuan jumlah sampel 

yang akan diteliti. Rumus Slovin yang dikutip Sugiono (2003) mengungkapkan 

bahwa jumlah sampel ditentukan dengan rumus: 

n =
).1( 2eN

N
   

dimana:  

n = sampel 

N = populasi 

e = persentase ketidaktelitian karena kesalahan yang ditolerir, yaitu 0,1 

n =        400   

      1+ (400.0,1
2
) 

   ≈ 80 

 

3.4 Jenis Data 

     Untuk melengkapi penelitian ini, maka perlu didukung oleh data yang lengkap 

dan akurat. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data yang 

bersifat kualitatif dan data yang bersifat kuantitatif. Menurut Riduwan (2003:31) 

data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, 

karakteristiknya berwujud pertanyaan atau kata-kata. Data ini diperoleh dari 

wawancara dan kuesioner yang bersifat subyektif. Data kuantitatif adalah data 
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yang berupa angka atau data berupa pertanyaan dan berbagai jawaban yang 

dikonversi dengan menggunakan skala.    

3.5 Sumber Data 

     Data yang dipakai dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data yang secara 

garis besar dapat dikelompokkan menajadi dua, yaitu: 

a. Data Primer 

Menurut Malhotra (2005:120), data primer adalah data yang dibuat oleh 

peneliti untuk maksud khusus yaitu untuk menyelesaikan masalah riset. 

Sedangkan menurut Umar (2003:43), data primer adalah data yang didapat 

dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil 

wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh seorang 

peneliti. 

b. Data Sekunder 

Menurut Malhotra (2005:121), data sekunder adalah data yang dikumpulkan 

untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sedangkan data 

sekunder menurut Umar (2003:43) adalah data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan, baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun pihak 

lain, misalnya: tabel-tabel, atau diagram-diagram. Dalam penelitian ini, data 

sekunder diperoleh dari beberapa sumber, seperti: majalah, buku literatur, 

website, dan sebagainya. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif. Adapun teknik yang digunakan  

di penelitian ini antara lain: 
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a. Wawancara, yakni dengan cara mengadakan wawancara lisan secara langsung 

dengan pihak-pihak yang terkait terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam 

penelitian ini, pihak yang di wawancarai adalah manajemen pemasaran CV 

Media Citra Qiblati untuk memperoleh data lengkap tentang para pelanggan 

majalah Qiblati di wilayah kota Malang. 

b. Kuesioner, yakni teknik terstruktur untuk memperoleh data yang terdiri dari 

serangkaian pertanyaan tertulis atau verbal yang dijawab responden (Malhotra, 

2005:325). Kerangka kuesioner dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Bagian yang memuat keterangan mengenai identitas peneliti, tujuan 

penelitian, serta pembukaan kuesioner. 

2. Bagian yang memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai identitas responden 

seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan dan pengeluaran selama satu tahun. 

3. Bagian yang memuat pernyataan mengenai info atas keterangan yang 

berkaitan dengan perilaku pelanggan yang akan diteliti 

Metode kuesioner di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebar 

daftar pertanyaan tertulis kepada responden, yaitu para pelanggan majalah 

Qiblati di Kota Malang untuk memperoleh data yang berupa jawaban-jawaban 

yang nantinya akan diolah dan dianalisis. 

c. Dokumentasi: yakni mencari data-data mengenai permasalahan yang diteliti 

melalui catatan-catatan, laporan-laporan, dan lain-lain, yang berkaitan dengan 

objek penelitian. 

d. Studi Pustaka: yakni melakukan studi literatur terhadap buku-buku yang 

relevan, surat kabar, majalah, jurnal, artikel, maupun penelitian atau tulisan 

ilmiah yang berkaitan. 
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3.7 Definisi Operasional Variabel 

     Menurut Nazir (1999:126) definisi operasional variabel merupakan suatu 

definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara 

memberikan atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu 

operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel atau konstruk tersebut. 

Sedangkan Soehardi (1999:12) menyatakan bahwa definisi operasional 

merupakan rumusan mengenai kasus dan atau variabel yang akan dicari untuk 

dapat ditemukan dalam penelitian di dunianyata, di dunia empiris, atau di 

lapangan yang dapat dialami. 

     Variabel-variabel yang akan diteliti oleh peneliti dapat dikelompokkan dalam 

dua variabel, yaitu: Variabel bebas (X) yaitu Relationship Marketing yang terdiri 

dari komunikasi (X1), komitmen (X2), authenticity (X3), keuntungan bersama (X4) 

dan variabel terikat (Y), yaitu kepuasan pelanggan majalah Qiblati di Kota 

Malang. Adapun definisi operasional dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu: 

a. Variabel bebas (X): Relationship Marketing 

Relationship Marketing adalah strategi dimana transaksi pertukaran antara 

pembeli dan penjual berkelanjutan, tidak berakhir setelah penjualan selesai. 

Hubungan kemitraan antara penjual dengan pembeli terjadi terus-menerus 

yang pada akhirnya akan menimbulkan kesetiaan pelanggan sehingga terjadi 

bisnis yang berkelanjutan. Variabel Relationship Marketing mempunyai empat 

variabel, yaitu: 

1. Komunikasi: X1 

Komunikasi merupakan hubungan antara dua orang atau lebih, baik secara 

lisan atau tertulis. Di sini kedua belah pihak harus dapat saling 
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mengekspresikan keinginan dan merasa bahwa mereka dapat saling 

mendengar dan mengerti. Beberapa indikator untuk variabel komunikasi 

adalah sebagai berikut: 

X1.1 = Fasilitas komunikasi. 

X1.2 = Keramahan dalam melayani pelanggan. 

X1.3  = Menerima keluhan pelanggan dengan baik. 

X1.4 = Selalu memberikan informasi mengenai produk. 

2. Komitmen: X2 

Morgan dan Hunt dalam Buttle (2007:22) menyatakan bahwa komitmen 

adalah keyakinan dari salah satu mitra akan pentingnya arti membangun 

hubungan jangka panjang yang langsung dengan mitra lain yang 

mendorong pihaknya untuk berusaha maksimal memelihara hubungan 

tersebut. Indikator untuk variabel ini adalah sebagai berikut: 

X2.1 =  Cepat dalam menyelesaikan masalah para pelanggan. 

X2.2  =  Komitmen perusahaan untuk menjaga kualitas produk.  

X2.3  =  Profesionalitas SDM. 

X2.4 =   Perusahaan selalu tepat waktu dalam mengirimkan order 

majalah kepada para pelanggan. 

X2.5 =  Menjaga hubungan baik dengan pelanggan. 

3. Authenticity: X3 

Menurut Robinette (www.geocities.com/manajemen_fe_um/) kebenaran 

(authenticity) adalah perusahaan harus menanggapi kebutuhan atau keluhan 

dari pelanggan dengan sungguh-sungguh. Dalam menjalin hubungan 

dengan pelanggan harus mendapatkan kebenaran, kejujuran, sehingga akan 
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mempercepat perkembangan dari hubungan antara perusahaan dan 

pelanggan. Indikator variabel kebenaran adalah sebagai berikut: 

X3.1  = Kesungguhan. 

X3.2  = Kebenaran. 

4. Keuntungan bersama: X4 

Robinette (www.geocities.com/manajemen_fe_um/) mengungkapkan bahwa 

yang dimaksud dengan keuntungan bersama adalah pihak perusahaan dan 

pelanggan harus sama-sama diuntungkan. Pelanggan merasa puas dan 

senang dengan produk maupun pelayanan yang diberikan perusahaan, 

sedangkan perusahaan mendapatkan keuntungan dengan adanya transaksi 

tersebut. Indikator variabel keuntungan bersama adalah sebagai berikut: 

X4.1  = Keuntungan untuk pelanggan. 

X4.2  = Keuntungan untuk perusahaan. 

b. Variabel terikat (Y), yaitu kepuasan pelanggan majalah Qiblati di Kota 

Malang 

Kepuasan pelanggan mencerminkan tingkat keterkaitan seseorang pelanggan 

terhadap sebuah produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Indikator 

variabel kepuasan antara lain: 

 Y1.1 = Menjadi pelanggan selama-lamanya. 

 Y1.2 = Menjadikan majalah Qiblati sebagai prioritas utama. 

 Y1.3 = Majalah Qiblati selalu di benak. 

Untuk lebih jelasnya, variabel indikator beserta item penelitian dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.1 

Indikator, dan Item Penelitian 

 

Variabel Indikator Item 

Komunikasi 

(X1) 

 

X1.1=Kemudahan 

berkomunikasi 

 

Tersedia fasilitas komunikasi, misalnya lewat e-mail dan 

telepon (X1.1.1) 

X1.2=Keramahan dalam 

melayani 

Melayani pelanggan dengan ramah (X1.2.1) 

X1.3=sabar menerima keluhan 

pelanggan 

Perusahaan menerima setiap keluhan pelanggan dengan 

sabar (X1.3.1) 

X1.4=Selalu memberikan 

informasi 

Perusahaan selalu menyampaikan informasi mengenai 

produk (X1.4.1) 
Komitmen 

(X2) 

X2.1=  Cepat dalam 

menyelesaikan masalah 

Perusahaan selalu cepat dalam menyelesaikan masalah 

para pelanggan (X2.1.1) 

X2.2= Menjaga kualitas  produk Perusahaan selalu menjaga kualitas produk (X2.2.1) 

X2.3= Profesionalitas SDM  SDM pemasaran sangat profesional (X2.3.1) 

X2.4= Tepat waktu Perusahaan selalu tepat waktu dalam mengirimkan 

pesanan kepada para pelanggan (X2.4.1) 

X2.5= Menjaga hubungan 

dengan pelanggan 

Perusahaan membuat program untuk mempererat 

hubungan dengan pelanggan (X2.5.1) 

Authencity 

(X3) 

X3.1 = Kesungguhan 

 

Perusahaan menanggapi keluhan para pelanggan dengan 

sungguh-sungguh (X3.1.1) 

Perusahaan menjawab dengan sungguh-sungguh 

pertanyaan konsultasi dari pelanggan (X3.1.2) 

X3.2 = Kebenaran Jujur dalam memberikan semua informasi tentang 

perusahaan kepada pelanggan (X3.2.1) 

Keuntungan  

bersama 

(X4) 

X4.1 = Keuntungan untuk 

konsumen 

 

 

 

 

Perusahaan memberikan pelayanan konsultasi keluarga 

gratis (X4.1.1) 

Perusahaan memberikan pelayanan konsultasi masalah 

agama gratis (X4.1.2) 

 

 
Pelanggan mendapatkan majalah yang berkualitas dengan 

harga yang murah (X4.1.3) 

Perusahaan memberikan diskon untuk pembelian paket 

majalah (X4.1.4) 
Informasi yang ada di dalam majalah Qiblati sangat 

bermutu (X4.1.5) 

 

 

 

X4.2 = Keuntungan untuk 

perusahaan 

Pelanggan merekomendasikan kepada orang lain untuk 

berlangganan majalah Qiblati (X4.2.1) 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Y) 

Y1.1= Selalu menjadi pelanggan Setia menjadi pelanggan majalah Qiblati selamanya 

(Y1.1.1) 

Y1.2 = Qiblati prioritas pertama Menjadikan majalah Qiblati sebagai majalah islami yang 

pertama dipilih (Y1.2.1) 

Y1.3= Majalah Qiblati selalu ada 

di benak 

Majalah Qiblati selalu ada di benak para pelanggan 
(Y1.3.1) 
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3.8 Skala Pengukuran 

     Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala Likert sebagai alat untuk 

mengukur jawaban dari masing-masing pertanyaan. Malhotra (2005:298) 

menyatakan bahwa skala Likert adalah skala pengukuran dengan lima kategori 

respon, berkisar antara sangat setuju hingga sangat tidak setuju yang 

mengharuskan responden menentukan derajat persetujuan atau ketidaksetujuan 

terhadap masing-masing dari serangkaian pernyataan mengenai obyek stimulus. 

     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. Dalam hal ini ada lima 

tingkat jawaban yang dapat diberikan oleh responden. Dan kelima tingkat 

jawaban tersebut, masing-masing mempunyai skor. Kelima tingkat jawaban 

tersebut diberi skor sebagai berikut: 

1. Jawaban sangat setuju diberi skor   : 5 

2. Jawaban setuju diberi skor   : 4 

3. Jawaban netral diberi skor   : 3 

4. Jawaban tidak setuju diberi skor   : 2 

5. Jawaban sangat tidak setuju diberi skor  : 1 

3.9 Uji Instrumen 

3.9.1 Uji validitas 

     Validitas menujukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat mengukur apa yang 

akan diukur. Sekiranya penelitian menggunakan kuesioner di dalam data 

penelitian, maka kuesioner yang disusun harus mengukur apa yang ingin 

diukurnya (Singarimbun, 1995:124). Pengujian validitas untuk mengukur setiap 

butir pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner digunakan analisa item, yaitu 
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mengkorelasikan skor setiap butir item dengan skor totalnya, dan rumus analisa 

korelasi Product Moment Pearson, sebagai berikut: 

2222 yynxxn

yxxyn
rxy  

Keterangan : 

r = koefisien korelasi 

x = item 

y = total variabel 

n = banyaknya sampel. (Singarimbun dan Effendi, 1995:137) 

     Menurut Masun dalam Sugiyono (2003:124) suatu instrumen dinyatakan valid 

apabila koefisien korelasinya > 0,3 dengan level signifikansi (p) < 0,05. Uji 

validitas instrumen dikerjakan menggunakan program SPSS 12.0. 

3.9.2 Uji reliabilitas 

     Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur 

dapat dipercaya dan diandalkan (Singarimbun, 1995:140). Pengujian reliabilitas 

instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan skor antar item dalam instrumen 

penelitian tersebut. Suatu instrumen sudah reliabel sebagai alat pengumpul data 

apabila memberikan hasil ukuran yang sama terhadap gejala pada waktu yang 

berlainan. Untuk menguji tingkat reliabilitas, dalam penelitian ini menggunakan 

rumus Alpha Cronbach (Arikunto, 2002:171), sebagai berikut: 
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Keterangan : 

r  = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

2

b   = jumlah varians butir 

2

t  = varians total 

     Menurut Arikunto (2002:131) suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki 

nilai α > 0,6. Uji reliabilitas instrumen dikerjakan dengan program SPSS 12.0. 

3.10 Pengujian Data 

3.10.1 Uji Asumsi Klasik 

3.10.1.1 Uji Normalitas 

     Husein Umar (2008:79) dan Singgih Santoso (2000:212) mengatakan bahwa 

uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen, 

atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal, ataukah tidak. Untuk 

menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal, maka 

digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap model 

yang diuji. 

     Kriswanto (http://jonikriswanto.blogspot.com/2008/10/uji-normalitas-dengan-

kolmogorov.html) mengungkapkan bahwa konsep dasar dari uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov adalah uji perbandingan distribusi data (yang akan diuji 

normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data 

yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. 

Jadi sebenarnya uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji 

normalitasnya dengan data normal baku.  
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     Jika uji Kolmogorov-Smirnov menghasilkan signifikansi di bawah 0,05 berarti 

data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal 

baku atau dengan kata lain data tersebut tidak normal. Sebaliknya, jika 

signifikansi di atas 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

data yang akan diuji dengan data normal baku. Artinya data yang kita uji normal, 

karena tidak berbeda dengan normal baku. 

     Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan grafik P-Plot pada 

program SPSS, dimana kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal mengikuti garis diagonal maka 

regresi memenuhi asumsi normal. 

b. Jika data menyebar menjauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis 

diagonal maka tidak memenuhi asumsi normal. 

     Uji normalitas dikerjakan dengan menggunakan program SPSS 12.0. 

3.10.1.2 Uji Multikolinieritas 

     Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau yang pasti 

di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan garis regresi (Gujarati, 

1995:129). Menurut Singgih Santoso (2000:203) tujuan uji multikolinieritas 

adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi 

diantara variabel independen. Jika terjadi korelasi diantara variabel independen 

maka dinamakan terdapat masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen yang diteliti.   

     Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan Tolerance and Variance Inflation 
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Factor (VIF). Suatu model regresi yang bebas dari multikolinieritas memiliki nilai 

VIF < 10 dengan angka tolerance > 0,1. Uji multikolinieritas dikerjakan dengan 

menggunakan program SPSS 12.0. 

3.10.1.3 Uji Heterokedastisitas 

     Husein Umar (2008:84) dan Singgih Santoso (2000:110) menyatakan bahwa 

uji heterokedastisitas adalah uji untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians yang ditunjukkan dalam grafik Scatterplot dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain titik kumparannya tetap maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan heterokedastisitas. 

     Untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya gejala heteroskedastisitas pada model 

dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot 

antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan 

sumbu X adalah residual (Y prediksi dan Y sesungguhnya) yang telah di-

studentizied. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), berarti telah 

terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji 

heterokedastisitas dikerjakan menggunakan program SPSS 12.0. 

3.10.2 Persamaan Linier Berganda 

     Persamaan linier berganda merupakan persamaan matematika yang 

menyatakan hubungan antara sebuah variabel tidak bebas (variabel terikat) 

dengan variabel bebas. Adapun rumus regresi berganda adalah: 
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Y = b1X1+b2X2+b3X3+...+bkXk,  

dimana : 

Y   = Variabel terikat 

X1, X2, X3,... Xk   = Variabel bebas 

b1, b2, b3,...bk  = koefisien regresi 

Analisis regresi berganda dikerjakan menggunakan program SPSS 12.0. 

3.10.3 Uji Hipotesis 

3.10.3.1 Uji Hipotesis I 

     Pengujian hipotesis I adalah uji untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Uji ini dilakukan dengan 

menerapkan uji Fstatistik. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengujian ini, 

meliputi: 

a. Menentukan Fhitung dengan rumus: 

1knJ

kJ
F

kres

kreg

hitung  

Keterangan:  

Jkreg  = jumlah kuadrat regresi 

Jkres  = jumlah kuadrat residu 

k = banyaknya variabel bebas 

n = banyaknya data 

b. Menentukan Ftabel dengan tingkat signifikansi ( ) sebesar 5% dan derajat 

kebebasan df1 = k, df2 = (n-k-1). 

c. Membuat keputusan hipotesis dengan membandingkan Fhitung dan Ftabel, yaitu: 

b. jika Fhitung > Ftabel atau sig < 0,05, maka Ho ditolak atau Ha diterima. 

Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y) secara simultan. 
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c. Jika Fhitung < Ftabel atau sig > 0,05, maka Ho diterima atau Ha ditolak. 

Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y) secara simultan. 

3.10.3.2 Uji Hipotesis II  

     Pengujian hipotesis II adalah uji mengenai pengaruh variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial. Uji hipotesis II dilakukan dengan 

menggunakan uji t statistik. Adapun langkah-langkah pengujian t statistik adalah 

sebagai berikut : 

a. Menentukan thitung dengan rumus : 

i

i

hitung
Sb

b
t  

Keterangan : 

bi = koefisien regresi 

Sbi = standart error dari koefisien regresi 

b. Menentukan ttabel dengan tingkat signifikansi ( ) sebesar 5% dan derajat   

kebebasan df = (n-1). 

c. Membuat keputusan hipotesis dengan membandingkan thitung dan ttabel dengan 

uji satu sisi, yaitu : 

- Jika thitung > ttabel atau sig < 0,05, maka Ho ditolak atau Ha diterima. Artinya, 

ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) secara parsial 

terhadap variabel terikat (Y). 

- Jika thitung < ttabel atau sig > 0,05, maka Ho diterima atau Ha ditolak. 

Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas (X) 

secara parsial terhadap variabel terikat (Y). 
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3.10.3.3 Uji Hipotesis III 

     Uji hipotesis ini untuk mengetahui variabel bebas apakah yang dominan 

mempengaruhi variabel terikat. Untuk menentukan variabel bebas manakah yang 

berpengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan adalah dengan 

membandingkan nilai Standardized Beta masing-masing variabel bebas, dimana 

variabel bebas (X) dengan Standardized Beta terbesar adalah variabel yang 

dominan berpengaruh terhadap variabel terikat (Y). 

3.10.4 Interpretasi Koefisien R dan R
2 

     Simbol R menunjukkan derajat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. 

derajat hubungan tersebut bernilai -1 ≤ 0 ≤ 1, semakin mendekati nilai 1 maka 

derajat hubungan semakin erat. Tanda (-) dan (+) menunjukkan arah hubungan. 

Tanda (-) menunjukkan bahwa hubungan mempengaruhi berbanding terbalik, 

sedangkan tanda (+) menunjukkan bahwa hubungan mempengaruhi berbanding 

lurus. 

     Sedangkan simbol 
2R  menunjukkan seberapa besar variabel X memberikan 

kontribusi terhadap variabel Y. Nilai 
2R  berada pada range 0 sampai 1. Jika 

2R  

semakin mendekati 1, maka variabel bebas secara simultan semakin mempunyai 

pengaruh yang kuat dalam menjelaskan variabel terikat. Sedangkan bila 
2R  

semakin mendekati 0, maka variabel bebas semakin lemah pengaruhnya terhadap 

variabel terikat, dengan kata lain variabel terikat dipengaruhi oleh sebagian besar 

variabel bebas diluar penelitian. Adapun bentuk persamaan 
2R  adalah sebagai 

berikut: 
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Dimana : 

 
2R  = koefisien determinasi 

Y = variabel terikat  

X = variabel bebas. 

Nilai R dan R
2 

dicari dengan menggunakan program SPSS 12.0. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1  Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

     CV. Media Citra Qiblati didirikan di Sleman Yogyakarta pada hari Senin, 31 

Oktober 2005. Pendirian CV. Media Citra Qiblati didasarkan pada Akta Pendirian 

No.6 tanggal 31 Oktober 2005,  dibuat dihadapan notaris M. Ikhwanul Muslimin, 

SH. Karena beberapa pertimbangan, antara lain biaya dan dibutuhkannya kantor 

yang lebih layak dan strategis untuk beroperasi maka pada hari Jum'at, tanggal 5 

Mei 2006, CV. Media Citra Qiblati pindah ke Malang, Jawa Timur. 

     Jasa merupakan bidang gerak perusahaan ini. Namun produk utama 

perusahaan ini bukanlah pure service, melainkan jasa informasi yang dituangkan 

dalam majalah, yaitu Majalah Qiblati. 

     Sebenarnya majalah Qiblati telah terbit lebih dahulu sebelum CV. Media Citra 

Qiblati berdiri. Majalah Qiblati pertama terbit pada bulan September 2005. Saat 

itu majalah Qiblati diterbitkan oleh Yayasan Pesantren Darul Istiqomah, 

Bondowoso, dengan susunan redaksi sebagai berikut: 

Penasehat   : Al Ustadz Agus Hasan Bashori, Lc, M.Ag. 

              Al Ustadz Fariq Ghasim Anuz. 

Pemimpin Umum  : Masruri Abdul Muhit 

Pemimpin Redaksi  : Romli Abdul Muhit 

Dewan Redaksi  : Masruri Abdul Muhit 
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Romli Abdul Muhit 

        Syukri Nursalim 

Manajer Pemasaran  : Syukri Nur Salim 

Administrasi dan Keuangan : Triono Al-Huda 

Sirkulasi dan Distribusi : Fian Santoso 

     Karena membutuhkan biaya untuk pengembangan usaha penerbitan majalah, 

maka Ustadz Agus Hasan Bashori bekerjasama dengan Syaikh Mamduh Farhan 

mendirikan perusahaan yang kemudian hari diberi nama CV.Media Citra Qiblati, 

dan mulai edisi ke-3/I sampai sekarang penerbitan dan pemasaran majalah Qiblati 

ditangani oleh CV. Media Citra Qiblati. Sejak CV. Media Citra Qiblati berdiri dan 

mengambil alih penerbitan majalah Qiblati dari Yayasan Pesantren Istiqomah, 

majalah Qiblati terus berkembang dengan pesat. Hingga saat ini, tiap bulan CV. 

Media Citra Qiblati mencetak sebanyak lima belas ribu eksemplar majalah Qiblati 

untuk dipasarkan di seluruh Indonesia. Jumlah ini tergolong besar untuk ukuran 

majalah yang baru tiga tahun beredar. 

     Beberapa edisi awal majalah Qiblati masih banyak kekurangan, antara lain isi 

majalah yang masih sedikit, masih sering terjadi salah pengetikan, ukuran dan 

bentuk font yang kurang enak dilihat, kualitas kertas yang jelek, kontributor 

artikel masih sedikit, karyawan yang sedikit dan kurang profesional sehingga 

mengakibatkan keterlambatan pengiriman majalah ke para pelanggan, banyaknya 

hasil cetakan majalah yang tidak layak dijual. 

     Namun sejak majalah Qiblati diterbitkan oleh CV. Media Citra Qiblati, setiap 

edisi yang terbit, baik penampilan maupun isi semakin baik dan menarik. Hingga 

sekarang redaksi terus melakukan perbaikan terhadap majalah hingga dalam 
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waktu tiga tahun majalah Qiblati mampu mensejajarkan diri dengan majalah-

majalah islam bermanhaj salaf yang sudah lama eksis di Indonesia, misalnya 

majalah Al-Furqon, majalah As-Sunnah, dan majalah El-Fata.  

     Tenaga kerja yang profesional, terutama bagian redaksi, membuat majalah 

Qiblati semakin berkualitas. Dalam hal perekrutan, redaksi juga berusaha 

merekrut tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang baik, terutama kualifikasi 

dalam agama. SDM yang dimiliki CV. Media Citra Qiblati antara lain lulusan UB 

Malang, UI, LIPIA, Muhammad ibn Su'ud University KSA. Untuk meningkatkan 

profesionalitas kinerja SDM, manajemen mengadakan diklat jurnalistik bagi 

redaksi dan mengirimkan delegasi untuk belajar ke Saudi Arabia. 

     Semakin berkembangnya CV. Media Citra Qiblati membuat manajemen berani 

melebarkan sayap, tidak hanya berkonsentrasi menerbitkan majalah namun juga 

memberikan pelayanan jasa, diantaranya konsultasi masalah keluarga dan agama, 

penerbitan buku dan CD islam. Selain itu CV. Media Citra Qiblati juga dipercaya 

untuk melayani jama'ah haji Indonesia selama melaksanakan haji di Saudi Arabia, 

sebagai penerjemah dan pelayan para masyayikh ketika melakukan kunjungan ke 

Indonesia. 

4.1.2 Lokasi Perusahaan 

     Penentuan lokasi perusahaan sangat penting karena lokasi yang tepat akan 

menunjang usaha perusahaan. CV Media Citra Qiblati berlokasi di Ruko 

Merjosari, Jalan Mertojoyo Blok N No.1 Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota 

Malang, Kode Pos 65141, No. Telp 0341-6355543. Adapun pemilihan ruko 

Merjosari sebagai kantor adalah karena beberapa alasan, antara lain: 
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1. Ruko dan tempat parkir luas. 

2. Mudah dijangkau oleh masyarakat. 

3. Fasilitas seperti listrik, air, telepon yang memadai. 

4. Lingkungan sekitar yang mendukung. 

4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan 

     Visi CV. Media Citra Qiblati adalah menjadi perusahaan yang tangguh dan 

berhasil dalam berdakwah mengajak umat muslim untuk kembali kepada Al-

Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam sesuai pemahaman 

salafusshalih, memurnikan islam dari syirik, bid'ah, khurafat. 

Misi perusahaan: 

1 Berdakwah melalui media cetak dengan menerbitkan majalah islam bermanhaj 

salaf yang terjangkau dan berkualitas. 

2 Berdakwah melalui media elektronik dengan memproduksi VCD dan MP3 

ceramah agama yang berkualitas dan murah sehingga terjangkau oleh 

masyarakat dari semua kalangan. 

3 Memberikan pelayanan konsultasi agama dan keluarga. 

4 Membantu suksesnya dakwah salafiyyah ahlu sunnah wal jama'ah dengan 

mengadakan program peduli da'i dan santri. Dengan adanya program ini 

dakwah salafiyyah semakin berkembang. 

5 Ikut terjun dalam kegiatan sosial masyarakat dengan melaksanakan kajian 

taklim, safari dakwah dan ikut andil membantu para korban bencana alam. 

6 Mencetak kader dakwah dengan cara mendirikan pondok pesantren Ma‟had al-

A‟immah Li Tadribi Ad Du'at. 

 

57 



 

 

 

4.1.4 Produk-produk Perusahaan 

     Produk-produk CV. Media Citra Qiblati antara lain majalah Qiblati dan 

majalah anak-anak Kinan. Majalah Qiblati adalah majalah islam bermanhaj 

salafiyyah ahlu sunnah wal jama'ah. Majalah Qiblati pertama kali terbit bulan 

september tahun 2005, hingga saat ini telah terbit edisi kel-3 tahun IV. Setiap 

bulan, CV. Media Citra Qiblati mencetak lima belas ribu eksemplar untuk 

dipasarkan di seluruh Indonesia.  

     Rubrik dalam majalah Qiblati antara lain rubrik aqidah, rubrik hadits, rubrik 

adab, rubrik konsultasi keluarga dan agama yang diasuh oleh Syaikh Mamduh 

Farhan Al Buhairi (komisaris CV. Media Citra Qiblati dan Direktur Umum 

Rabithah al-Muslimin al-Juddud) dan Syaikh Abdurrahman al Qassas (Mufti 

Masjidil Haram), rubrik khutbah jum'at, rubrik tarbiyah, rubrik tsaqafah, rubrik 

cermin salaf, rubrik cahaya hati, rubrik kisah, dan puisi.  

     Harga majalah Qiblati terjangkau untuk semua kalangan masyarakat, yaitu Rp 

9000,- per eksemplar untuk wilayah jawa, Rp 10.000 per eksemplar untuk wilayah 

luar jawa, 9 SR per eksemplar  untuk kawasan Teluk dan Arab Saudi, dan € 3 per 

eksemplar untuk wilayah Uni Eropa. Majalah Qiblati juga dijual dalam bentuk 

jilidan, yang biasanya mencakup beberapa edisi majalah dijadikan satu. Selain itu 

majalah Qiblati juga dijual dalam bentuk paket dengan harga yang lebih murah. 

     Majalah Qiblati telah dipasarkan hingga ke Arab Saudi dan Belanda. 

Percetakan dan pendistribusian majalah Qiblati untuk daerah pemasaran Arab 

Saudi dan Belanda ditangani oleh CV. Media Citra Qiblati cabang Arab Saudi. Di 

Arab Saudi dan Belanda, majalah Qiblati tetap menggunakan bahasa Indonesia 
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dan isinya pun sama dengan majalah Qiblati yang dipasarkan di Indonesia. Hal ini 

dilakukan karena manajemen hanya membidik konsumen Indonesia yang tinggal 

di Arab Saudi dan Belanda. 

     Selain menerbitkan majalah Qiblati, CV Media Citra Qiblati juga menerbitkan 

Majalah Kinan yang dipasarkan untuk anak-anak. Majalah Kinan berisi rubrik 

tauhid, yaitu rubrik yang memberikan pendidikan mengenai tauhid dasar untuk 

anak-anak. Selain itu majalah Kinan juga memuat rubrik Tokoh yang berisi cerita 

mengenai tokoh dari kalangan muslim, rubrik percobaan ilmiah, rubrik Uswah, 

cerita petualangan Kinan, Laila dan Rima, rubrik Fatawa, dan rubrik Tsaqafah. Di   

dalam majalah ini juga ada bermacam-macam kuis berhadiah yang menarik. 

     Produk CV. Media Citra Qiblati tidak hanya berupa majalah namun juga 

berbagai CD dan MP3 Kajian Agama, CD Maktabah Syamilah (CD yang 

menghimpun kitab-kitab karya ulama besar, diantaranya Tafsir Ibnu Katsir, tafsir 

Thobari, Tafsir Ibnu Jarir, Fathul Baari', Bulughul Maram, dan sebagainya) 

4.1.5 Kegiatan Sosial Perusahaan 

     Selain itu, sebagai wujud kepedulian CV. Media Citra Qiblati terhadap 

keberlangsungan dakwah salafiyyah di Indonesia dan sebagai bentuk kepedulian 

sosial maka CV. Media Citra Qiblati mengadakan program: 

1. Program pendidikan da‟i ke Makkah Al-Mukarramah, KSA dalam rangka 

menjaga dan memajukan dakwah salafiyyah di Indonesia serta meningkatkan 

kualitas para da'i Indonesia. Program ini diawali dengan proses penjaringan 

calon da'i dengan melaksanakan lomba cipta karya tulis ilmiah di bidang 

agama. Pemenang lomba berhak menjadi duta Qiblati untuk belajar di Makkah 

Al-Mukarromah selama 1 tahun sekaligus umroh dan haji gratis.  
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2. Daurah syar‟iyyah program ini merupakan program pendidikan atau diklat 

syar‟iyyah tahunan yang diikuti oleh asatidz dari seluruh Indonesia dengan 

mengundang para masyayikh Timur Tengah sebagai narasumber. 

3. Program ta‟lim  

Kegiatan-kegiatan taklim baik rutin maupun insidental yang dilakukan oleh 

asatidz Qiblati di wilayah Malang Raya, Kota Batu dan kota-kota disekitarnya. 

4. Safari dakwah  

Merupakan program dakwah yang dilakukan dengan cara berkeliling dari satu 

kota ke kota lain dalam satu kemasan acara pada waktu tertentu. Kegiatan ini 

dilakukan bukan hanya di pulau Jawa saja, tetapi juga diluar pulau Jawa. 

5. Pendirian pusat pendidikan islam dan kaderisasi 

Pendirian pusat pendidikan islam dilakukan dalam rangka mencetak kader 

dakwah salafiyyah ahlu sunnah wal jama'ah. Dengan adanya kader penerus 

dakwah diharapkan dakwah salafiyyah di Indonesia akan terus berkembang. 

Perusahaan telah merintis pendirian pondok pesantren yang dinamakan 

Ma'had A'immah Li Tadribi Ad-Du'at di Genteng, Merjosari. 

6. Konsultasi agama dan keluarga 

Konsultasi agama dan keluarga adalah salah satu bentuk pelayanan kepada 

masyarakat. Konsultasi ini dilakukan baik secara langsung maupun lewat 

rubrik konsultasi agama dan keluarga di majalah Qiblati. 

7. Bimbingan dan bantuan pernikahan 

Bimbingan dan bantuan pernikahan adalah salah satu bentuk jasa bantuan 

yang memberikan pembinaan serta bantuan kepada pada pemuda dan pemudi 

yang berkeinginan untuk menikah. Hal ini diwujudkan dengan adanya kajian-
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kajian tentang pernikahan, biro jodoh dan bantuan sumbangan bagi calon 

mempelai yang tidak mampu, yang dikumpulkan dari para muhsinin. 

8. Pembagian buku gratis 

Program ini merupakan usaha manajemen untuk membantu masyarakat yang 

bersemangat menuntut ilmu agama namun masih memiliki keterbatan 

ekonomi. Buku-buku yang dibagikan bukan hanya berasal dari CV. Media 

Citra Qiblati, tapi juga dari para muhsinin baik perorangan maupun 

perusahaan. 

9. Pengumpulan dan pendistribusian bantuan kepada korban bencana alam 

Kegiatan Pengumpulan dan Pendistribusian Bantuan pada Bencana Alam, 

telah berlangsung beberapa kali diantaranya untuk korban gempa di 

Yogyakarta, banjir di Lamongan dan Tuban, banjir di Bondowoso. 

10. Program orang tua santri 

Merupakan program yang mewadahi para muhsinin yang peduli terhadap 

proses kaderisasi da‟i. Program ini diberikan kepada para santri yang tidak 

mampu di pondok pesantren di seluruh Indonesia yang sudah ada jalinan 

kerjasama dengan Qiblati. 

11. Program peduli da‟i 

Program pengumpulan dan pendistribusian bantuan kepada para asatidz di 

Indonesia yang memiliki keterbatasan ekonomi. 

4.1.6 Struktur Organisasi Perusahaan 

     Struktur ini sesuai dengan kesepakatan rapat bersama pembentukan Tim 

Malang di rumah Ust. Agus Hasan Bashori dan dikukuhkan setelah CV. Media 
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Citra Qiblati pindah ke Malang. Struktur ini adalah struktur kepegawaian CV. 

Media Citra Qiblati. 

Bagan 4.1 

Struktur Organisasi CV Media Citra Qiblati 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Sumber: CV. Media Citra Qiblati, 2008 

4.1.7 Deskripsi Kerja 

Deskripsi kerja masing-masing bagian di CV. Media Citra Qiblati adalah sebagai 

berikut: 

1. Komisaris adalah pemilik perusahaan yang mempunyai kebijakan penuh untuk 

memilih dan mengganti dewan direksi. Komisaris CV Media Citra Qiblati 

adalah Syaikh Abu Maria Mamduh ibn Muhammad ibn Ali Farhan al-Buhairi 

(Dirut Rabithah Al Muslimin Al Judud / Perhimpunan Muallaf se-Dunia). 

2. Penasehat. Fungsi penasehat adalah sebagai konsultan perusahaan. Penasehat 

CV. Media Citra Qiblati adalah Syaikh DR. Abu Ja'far Abdurrahman ibn Jamil 

ibn Abdurrahman al-Qasasas, Mufti Masjidil Haram, Makkah al Mukarramah. 

 

Direktur 

Dewan Komisaris 

Wakil direktur 

Pemimpin  Redaksi Pemimpin Usaha 

Dewan 

Redaksi 

Desain 

dan  

Lay out 

Produksi Administrasi 

Sirkulasi 

dan 

Distribusi 

Penasehat 

Marketing 

dan  

Iklan 

Usaha 

Lain 
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3. Direktur, tanggungjawabnya meliputi: 

a. Menentukan kebijakan perusahaan secara keseluruhan. 

b. Bertanggung jawab atas perkembangan perusahaan. 

c. Mengawasi pelaksanaan tugas dan meminta pertanggungjawaban dari    

masing-masing manajer. 

d. Menjaga dan membina koordinasi yang baik antar semua unsur dalam 

perusahan. 

e. Menjadi wakil perusahaan ketika berurusan dengan eksternal perusahaan. 

Direktur CV. Media Citra Qiblati adalah Al Ustadz Agus Hasan B, Lc., M.Ag. 

4. Wakil direktur, tanggungjawabnya meliputi: 

a. Membantu direktur dalam membuat kebijakan perusahaan. 

b. Mengatur dan membuat laporan kegiatan perusahaan. 

c. Menerima pelimpahan tugas dari direktur dan bertanggung jawab kepada 

direktur. 

 Wakil Direktur CV. Media Qiblati adalah Al Ustadz Muhammad Syahri. 

5. Pemimpin redaksi, tanggungjawabnya meliputi: 

a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan meminta pertanggungjawaban dari 

dewan redaksi. 

b. Memeriksa artikel yang telah diedit oleh editor. 

c. Menjaga dan membina koordinasi yang baik antar staf redaksi. 

Pemimpin redaksi CV. Media Qiblati adalah Al Ustadz Abu Hamzah. 

6. Dewan redaksi. Dewan redaksi CV. Media Citra Qiblati terdiri atas: 

a. Sekretaris redaksi. Sekretaris redaksi bertanggung jawab atas pengaturan 

kerja di dewan redaksi, menerima pelimpahan tugas dari pimpinan redaksi 
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dan bertanggung jawab kepada pimpinan redaksi. Sekretaris redaksi CV. 

Media Citra Qiblati adalah Al Ustadz Muhammad Syahri, A.Md. 

b. Staf redaksi. Staf redaksi bertanggungjawab menerima artikel dari 

kontributor dan menerjemahkan artikel berbahasa asing dari para 

kontributor majalah. Staf redaksi terdiri dari Al Ustadz Muhammad al-

Faiz, Lc., M.Si., Abdul Aziz, SKM., Al Ustadz Muhammad Syukur. 

c. Editor. Editor bertugas mengedit naskah majalah sebelum dicek oleh 

pemimpin redaksi. Proses editing ditangani oleh Mujib Anshor, SH. 

7. Desain dan lay out. Tanggungjawab bagian ini adalah membuat desain dan 

mengatur lay out majalah sesuai dengan keputusan rapat redaksi. Bagian ini 

ditangani oleh Elvis Sonatha, S.Kom, Nanang, ST. dan Agus Mulyadi. 

8. Pemimpin usaha bertanggung jawab atas: 

a. Pemasaran produk CV Media Citra Qiblati. 

b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan meminta pertanggungjawaban dari 

masing-masing staf. 

c. Menjaga dan membina koordinasi yang baik antar staf bagian usaha. 

Pemimpin Usaha CV. Media Citra Qiblati adalah 'Aliy Lukman, S.Psi. 

9. Marketing dan periklanan, tugasnya meliputi: 

a. Pembuatan strategi dan pengembangan pemasaran. 

b. Menerima kerjasama sponsorship. 

c. Mencari iklan dan menentukan tarif pemasangan iklan di majalah. 

d. Bertanggungjawab atas order majalah kepada para pelanggan dan agen. 

e. Menjaga hubungan baik dengan para agen dan pelanggan. 

Bagian marketing dan periklanan ini dipimpin oleh Harno Purwanto, SP. 
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Sales, tugasnya meliputi: 

a. Mengantarkan order majalah ke para pelanggan dan agen di kota Malang. 

b. Mencari pelanggan baru. 

c. Melakukan penjualan atas produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

d. Menyampaikan informasi tentang program-program perusahaan. 

e. Membukukan hasil penjualan. 

Sales CV Media Citra Qiblati untuk daerah pemasaran area kota Malang 

adalah Abu Salman, Andik Ridwan dan Abu Sholih. 

11. Bagian administrasi, tugasnya meliputi: 

a. Mencatat semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan keuangan. 

b. Mengadakan pembayaran untuk pembelian bahan baku dan bahan 

pembantu serta pengeluaran rutin lainnya. 

c. Mengatur jangka waktu pembayaran atas penjualan yang dilakukan oleh 

sales. 

d. Melaporkan dan membukukan besarnya penjualan kepada manajer 

pemasaran. 

e. Mengadakan pembayaran atas biaya-biaya yang dikeluarkan berhubungan 

dengan penjualan. 

f. Melakukan pengaturan atas biaya-biaya yang akan dikeluarkan. 

g. Bertanggung jawab pada direktur atas tugas dan kewajibannya. 

Bagian administrasi CV. Media Citra Qiblati dipimpin oleh M. Ali Khudlori. 

12. Sirkulasi dan distribusi. Bagian sirkulasi barang dan distribusi bertanggung 

jawab atas keluar masuknya barang di gudang, hal ini terdiri dari: 
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a. Menerima majalah dari percetakan. 

b. Menerima retur majalah dari para agen. 

c. Menyiapkan produk yang akan dipasarkan oleh bagian marketing. 

Bagian sirkulasi dan distribusi CV Media Citra Qiblati adalah Abu Aqilah. 

13. Produksi  

Bagian ini bertanggungjawab atas proses produksi produk yang dikeluarkan 

perusahaan. Bagian produksi CV Media Citra Qiblati adalah Abu Syafi'i. 

d. Unit Usaha Lain 

Bagian ini menangani produksi produk perusahaan selain majalah Qiblati dan 

majalah Kinan, misalnya CD Maktabah Syamilah, CD Kajian Agama, buku-

buku islami. Unit usaha lain dipimpin oleh Ustadz Amin. 

4.2 Gambaran Karakteristik Responden 

     Responden dalam penelitian ini adalah pelanggan majalah Qiblati yang 

berdomisili di Kota Malang, beragama islam, menjadi pelanggan minimal 1 tahun 

dan hingga sekarang masih aktif menjadi pelanggan. Berdasarkan hasil kuesioner 

yang disebarkan kepada 80 responden pelanggan majalah Qiblati, peneliti 

memperoleh gambaran mengenai karakteristik responden yang diteliti 

sebagaimana dijelaskan berikut ini. 

4.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 
No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1. Laki-laki 41 51,25 

2. Perempuan 39 48,75 

 Total 80 100.0 

      Sumber: data primer diolah, 2008 
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     Dari tabel 4.1 di halaman 66, diketahui bahwa jumlah responden selisih antara 

responden laki-laki dan perempuan tidaklah banyak. 

4.2.2 Responden Berdasarkan Umur 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

 
No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1. 19-23 tahun 34 42,5 

2. 24-28 tahun 32 40 

3. 29-33 tahun 11 13,75 

4. 34-38 tahun 1 1,25 

5. 39-43 tahun 1 1,25 

6 44-48 tahun 0 0 

7 49-52 tahun 1 1,25 

 Total 80 100 

Sumber: data primer diolah, 2008 

     Dari tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa berdasarkan usia, mayoritas responden 

berusia antara 19-23 tahun. Tidaklah mengherankan jika mayoritas responden 

berumur antara 19-23 tahun karena pada jenjang usia tersebut sebagian besar 

responden masih dalam masa kuliah sehingga banyak waktu luang untuk 

memperdalam ilmu agama dengan menghadiri majelis taklim dan membaca buku 

agama. Selain itu, dakwah salafiyyah di Malang lebih mudah diterima oleh orang-

orang yang rata-rata umurnya masih muda. 

4.2.3 Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 
 

No. Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

1. Mahasiswa 30 37,5 

2. TNI/POLRI 1 1,25 

3. PNS 5 6,25 

4. Karyawan perusahaan swasta 8 10 

5. Wirausaha 20 25 

6 Ibu rumah tangga 14 17,5 

7 Guru sekolah swasta 2 2,5 

 Total 80 100 

Sumber: data primer diolah, 2008  
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     Dari tabel 4.3 di halaman 67, diketahui bahwa mayoritas responden adalah 

mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa memiliki waktu luang untuk membaca dan 

menghadiri majelis taklim sehingga tidaklah mengherankan jika mayoritas 

pelanggan majalah Qiblati berasal dari golongan mahasiswa. Selain itu, faktor 

penyebab dakwah salafiyyah mudah diterima dan diikuti oleh kalangan 

mahasiswa adalah karena metode dakwah salafiyyah yang ilmiah, jelas, sehingga 

dapat dipertanggungjawabkan. 

4.2.4 Responden Berdasarkan Uang Saku per Bulan 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Uang Saku 

No. Uang saku Jumlah Persentase (%) 

1. 0-499.999 12 15 

2. 500.000-999.999 39 48,75 

3. 1.000.000-1.499.999 15 18,75 

4. 1.500.000-1.999.999 5 6,25 

5. 2.000.000-2.499.999 5 6,25 

6. 2.500.000-2.999.999 3 3,75 

7 ≥3.000.000 1 1,25 

 Total 80 100 

Sumber: data primer diolah, 2008  

     Dari tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa berdasarkan uang saku per bulan, 

mayoritas responden memiliki uang saku antara Rp 500.000,00-Rp 999.999,-. Hal 

ini dikarenakan mayoritas responden adalah mahasiswa sehingga tidaklah 

mengherankan jika uang saku para responden berkisar diantara nilai tersebut. 

4.2.5 Responden Berdasarkan Lama Berlangganan 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Berlangganan 

No. Lama Berlangganan Jumlah Persentase (%) 

1. > satu tahun-dua tahun 16 20 

2. > dua tahun - tiga tahun 42 52,5 

3. > tiga tahun 22 27,5 

4. Total 80 100 

Sumber: data primer diolah, 2008  
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     Berdasarkan data dari tabel 4.5 di halaman 68, dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas responden sudah berlangganan majalah sejak lebih dari dua tahun yang 

lalu. Hal ini menandakan bahwa mayoritas responden telah lama berlangganan 

majalah Qiblati. Hal ini bisa dijadikan indikasi bahwa sebagian besar para 

pelanggan   setia berlangganan majalah Qiblati. 

4.2.6 Responden Berdasarkan Sumber yang Memperkenalkan Majalah 

Qiblati 

 

Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Darimana Responden 

Mengenal Majalah Qiblati 

Sumber: data primer diolah, 2008 

     Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel 4.6 diatas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa mayoritas responden mengenal majalah Qiblati dari teman mereka. 

Tampak di tabel, jumlah responden yang mengenal majalah Qiblati dari promosi 

perusahaan hanya 17,5%. Hal ini dikarenakan mayoritas responden telah 

mengenal majalah Qiblati sejak lama. 

     Selama satu tahun pertama setelah berdiri, CV Media Citra Qiblati masih 

memiliki sedikit tenaga kerja sehingga manajemen menggunakan teknik “getok 

tular” untuk memperkenalkan majalah. Jadi, tidak mengherankan jika mayoritas 

responden mengenal majalah dari teman, sebagian yang lain mengenal dari ustadz 

mereka, dan sebagian mengenal majalah Qiblati dari suami mereka. 

 

No. Mengenal Majalah Qiblati Dari Jumlah Persentase (%) 

1. promosi perusahaan 18 22,5 

2. teman 28 35 

3. saudara 1 1,25 

4. pameran 1 1,25 

5 ustadz 14 17,5 

6 perpustakaan 1 1,25 

7 suami 10 12,5 

8 toko buku 7 8,75 

 Total 80 100 
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4.3 Distribusi Frekuensi Variabel-variabel Penelitian 

4.3.1 Distribusi Frekuensi Variabel Komunikasi (X1) 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel Komunikasi (X1) 
 

 

Indikator 

 

Item 

Skor Jawaban Rata-rata 

item 1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

X1.1 X1.1.1 0 0 0 0 0 0 23 28,75 57 71,25 4,71 

X1.2 X1.2.1 0 0 0 0 0 0 38 47,5 42 52,5 4,53 

X1.3 X1.3.1 0 0 0 0 0 0 52 65 28 35 4,35 

X1.4 X1.4.1 0 0 0 0 3 3,75 32 40 45 56,25 4,53 

Sumber: data primer diolah, 2008 

 

Keterangan skor pada tabel diatas: 

1 = sangat tidak setuju 

2 = tidak setuju 

3 = netral 

4 = setuju 

5 = sangat setuju 

 

     Berdasarkan distribusi frekuensi variabel komunikasi (X1) yang disajikan pada 

tabel 4.7 diatas, pada item tersedia fasilitas komunikasi yang mudah diakses 

(X1.1.1), rata-rata respoden memberikan pernyataan sangat setuju. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan telah menyediakan fasilitas komunikasi yang 

mudah diakses oleh para pelanggan. Fasilitas komunikasi merupakan faktor 

penting untuk menjamin kelancaran jalannya komunikasi antara perusahaan 

dengan pelanggan mereka karena komunikasi memerlukan media dan ketika 

media komunikasi tidak dapat berfungsi dengan baik akan berdampak negatif bagi 

hubungan antara perusahaan dengan pelanggan mereka, diantaranya yaitu 

terjadinya miskomunikasi, tidak tersampaikannya aspirasi berupa kritik dan saran 

dari para pelanggan kepada perusahaan, dan sebagainya. Pada item melayani 

dengan ramah (X1.2.1), terlihat bahwa para responden rata-rata menyatakan sangat 

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melayani para pelanggannya, 

perusahaan bersikap ramah. Keramahan adalah hal yang sangat penting untuk 
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menciptakan citra positif dari pelanggan terhadap perusahaan. Sikap ramah juga 

merupakan salah satu faktor penting untuk menjamin kelanggengan suatu 

hubungan karena ketika pelanggan dilayani dengan ramah, mereka akan merasa 

dihargai. Sikap saling menghargai antara perusahaan dan pelanggan inilah yang 

membuat hubungan mereka langgeng. Pada item perusahaan menerima setiap 

keluhan pelanggan dengan sikap yang sabar (X1.3.1), para pelanggan menyatakan 

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan selalu bersikap sabar dalam 

menerima keluhan dari para pelanggan. Kesabaran dalam menghadapi keluhan 

para pelanggan sangat diperlukan karena para pelanggan ingin didengar dan 

diperhatikan segala aspirasinya, baik itu kritik, saran ataupun keluhan mereka 

terhadap perusahaan. Jika setiap kali pelanggan mengeluh dan perusahaan 

menanggapinya dengan sikap marah, hal itu membuat para pelanggan merasa 

kecewa, karena mereka merasa tidak dihargai. Pada item perusahaan selalu 

menyampaikan informasi mengenai produk (X1.4.1), rata-rata responden 

menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan selalu 

menyampaikan informasi berkaitan produknya kepada para pelanggan mereka. 

4.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Komitmen (X2) 

Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Variabel Komitmen (X2) 

 

Indikator Item 

Skor Jawaban 
Rata-rata 

item 
1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

X2.1 X2.1.1 0 0 0 0 1 1,25 47 58,75 32 40 4,39 

X2.2 X2.2.1 0 0 0 0 7 8,75 32 40 41 51,25 4,43 

X2.3 X2.3.1 0 0 0 0 26 32,5 39 48,75 15 18,75 3,86 

X2.4 X2.4.1 0 0 0 0 0 0 21 26,25 59 73,75 4,74 

X2.5 X2.5.1 0 0 0 0 12 15 33 41,25 35 43,75 4,29 

Sumber: data primer diolah, 2008 
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Keterangan skor pada tabel 4.8 di halaman 71: 

1 = sangat tidak setuju 

2 = tidak setuju 

3 = netral 

4 = setuju 

5 = sangat setuju 

 

     Berdasarkan data dari tabel 4.8 di halaman 71, pada item perusahaan selalu 

cepat dalam menyelesaikan masalah para pelanggan (X2.1.1), rata-rata responden 

menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan selalu bertindak cepat 

dalam menyelesaikan masalah yang dialami para pelanggannya yang berkaitan 

dengan perusahaan. Pada item perusahaan selalu menjaga kualitas produk (X2.2.1), 

rata-rata responden menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa perusahaan 

selalu menjaga kualitas produk. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan selalu 

menjaga kualitas produknya. Perusahaan sadar bahwa untuk mempertahankan 

kesetiaan para pelanggannya, salah satu jalan yang harus ditempuh adalah dengan 

cara selalu menjaga kualitas produk. Kualitas produk yang baik akan menciptakan 

kepuasan para pelanggan, kemudian dari kepuasan akan terciptalah kepuasan. 

Pada item SDM yang dimiliki perusahaan sangat profesional (X2.3.1), para 

pelanggan menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa para pelanggan 

menilai bahwa perusahaan telah memiliki SDM yang sangat profesional. SDM 

yang profesional merupakan faktor penting yang menentukan kesuksesan sebuah 

perusahaan. Agar tujuan tercapai maka syarat penting yang harus dipenuhi adalah 

SDM bekerja secara professional. Pada item perusahaan selalu tepat waktu dalam 

mengirimkan order majalah kepada para pelanggan (X2.4.1), para pelanggan 

menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan selalu tepat 

waktu dalam mengirimkan order majalah kepada para pelanggan mereka. Pada 

item perusahaan membuat program untuk mempererat hubungan dengan 
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pelanggan (X2.5.1), para pelanggan menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan selalu berusaha menjaga hubungannya dengan para pelanggan 

dengan menciptakan program-program yang dapat mempererat hubungan 

perusahaan dengan para pelanggannya. Diantara program yang diciptakan 

perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para pelanggannya antara lain setiap 

tahun perusahaan selalu mengadakan daurah (kajian akbar) dengan mendatangkan 

para ulama dari Timur Tengah terutama KSA. Selain itu, perusahaan juga 

mengadakan kajian rutin dan menerima konsultasi, baik konsultasi agama maupun 

keluarga untuk para pelanggannya dan masyarakat umum. 

4.3.3 Distribusi Frekuensi Variabel Authenticity (X3) 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Variabel Authenticity (X3) 

Indikator Item 

Skor Jawaban 
Rata-rata 

item 
1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

X3.1 

X3.1.1 0 0 0 0 4 5 37 46,25 39 48,75 4,34 

X3.1.2 0 0 0 0 4 5 60 75 16 20 4,15 

X3.2 X3.2.1 0 0 0 0 2 2,5 43 53,75 35 43,75 4,41 

Sumber: data primer diolah, 2008  

Keterangan skor pada tabel diatas: 

1 = sangat tidak setuju 

2 = tidak setuju 

3 = netral 

4 = setuju 

5 = sangat setuju 

 

     Berdasarkan data dari tabel 4.9 diatas, pada item perusahaan menanggapi 

keluhan para pelanggan dengan sungguh-sungguh (X3.1.1), mayoritas pelanggan 

menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kali para pelanggan 

mengeluh, manajemen selalu menanggapi dengan sungguh-sungguh keluhan para 

pelanggannya. Misalnya, para pelanggan mengeluhkan banyaknya kesalahan 

penulisan di dalam majalah Qiblati, pertanyaan mereka tidak segera dijawab, 
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maka perusahaan menanggapinya dengan tidak mengulangi kesalahan tersebut 

sebagai bukti kesungguhan perusahaan menanggapi keluhan para pelanggannya. 

Pada item perusahaan menjawab dengan sungguh-sungguh pertanyaan konsultasi 

yang diajukan oleh  pelanggan (X3.1.2), mayoritas para pelanggan menjawab 

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan bersungguh-sungguh dalam 

menjawab pertanyaan konsultasi dari para pelanggan mereka, misalnya menjawab 

pertanyaan secepat mungkin, menjawab dengan jawaban yang jelas dan mudah 

dimengerti oleh para pelanggan mereka. Pada item jujur dalam memberikan 

semua informasi kepada pelanggan (X3.2.1), para pelanggan menyatakan setuju. 

Hal ini berarti bahwa perusahaan selalu jujur dalam memberikan semua informasi 

kepada pelanggan. Kejujuran sangatlah penting dalam suatu hubungan kejujuran 

karena akan menimbulkan sikap saling percaya, dan kemudian dari sikap saling 

percaya akan timbul sikap puas. 

4.3.4 Distribusi Frekuensi Variabel Keuntungan Bersama (X4) 

Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Variabel Keuntungan Bersama (X4) 

 
Sumber: data primer diolah, 2008 

 

Keterangan skor pada tabel 4.10: 

1 = sangat tidak setuju 

2 = tidak setuju 

3 = netral 

4 = setuju 

5 = sangat setuju 

 

Indikator Item 

Skor Jawaban 
Rata-rata 

item 
1 2 3 4 5 

f % f % % f f % f % 

X4.1 

 

X4.1.1 0 0 0 0 0 0 35 43,75 45 56,25 4,56 

X4.1.2 0 0 0 0 8 10 35 43,75 37 46,25 4,36 

X4.1.3 0 0 0 0 0 0 16 20 64 80 4,8 

X4.1.4 0 0 0 0 0 0 21 26,25 59 73,75 4,74 

X4.1.5 0 0 0 0 4 5 41 51,25 35 43,75 4,39 

X4.2 X4.2.1 0 0 0 0 4 5 36 45 40 50 4,45 
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Berdasarkan data pada tabel 4.10 di halaman 74, pada item perusahaan 

memberikan pelayanan konsultasi masalah keluarga dengan gratis (X4.1.1), para 

responden menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

dalam memberikan konsultasi pada para pelanggan tanpa menarik biaya dari para 

pelanggan mereka. Hal ini tidak hanya berlaku untuk para pelanggan saja. 

Perusahaan juga menerima konsultasi dari masyarakat umum tanpa biaya. Hal ini 

sebagai tanggungjawab dakwah yang diemban oleh perusahaan. Pada item 

perusahaan memberikan pelayanan konsultasi masalah agama dengan gratis 

(X4.1.2), para responden menyatakan setuju. Hal ini  menunjukkan bahwa 

perusahaan dalam memberikan konsultasi agama kepada para pelanggan tanpa 

memungut biaya. Apa yang dilakukan perusahaan, yaitu memberikan konsultasi 

secara gratis, baik konsultasi keluarga maupun agama dengan gratis sebenarnya 

merupakan bentuk tanggungjawab dakwah yang diemban oleh perusahaan. 

Namun, hal tersebut akan dinilai positif oleh para pelanggan mereka. Para 

pelanggan akan merasa diperhatikan sehingga pada akhirnya timbul kesetiaan dari 

para pelanggan kepada perusahaan. Pada item perusahaan memberikan 

sumbangan majalah dan buku-buku islam gratis (X4.1.3), rata-rata para responden 

menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa para pelanggan merasa 

diuntungkan dengan adanya program pemberian sumbangan majalah dan buku-

buku islam gratis. Program perusahaan ini sebenarnya merupakan salah satu 

bentuk tanggungjawab dakwah yang diemban perusahaan. Namun, program ini 

akan menjadikan perusahaan memiliki image positif di hadapan para 

pelanggannya. Pada item perusahaan memberikan diskon untuk pembelian paket 

majalah (X4.1.4), rata-rata para responden menyatakan sangat setuju. Hal ini 
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menunjukkan bahwa para pelanggan merasa diuntungkan dengan adanya diskon 

yang diberikan oleh perusahaan. Pada item informasi yang ada di dalam majalah 

Qiblati sangat bermutu (X4.1.5), rata-rata para responden menyatakan setuju. Hal 

ini berarti para responden merasa diuntungkan karena mendapatkan informasi 

yang berkualitas di majalah Qiblati dengan harga yang terjangkau. Pada item 

pelanggan merekomendasikan kepada orang lain untuk membeli majalah Qiblati 

(X4.2.1), rata-rata para responden menyatakan setuju. Para pelanggan merasa 

mendapatkan keuntungan sehingga mereka mereka ingin orang lain juga 

merasakan apa yang mereka dapatkan. Ini sama saja para pelanggan 

mempromosikan majalah Qiblati. Hal ini merupakan keuntungan bagi perusahaan, 

karena dengan promosi yang dilakukan para pelanggan, maka perusahaan dapat 

mengurangi biaya promosi dan mengalokasikannya untuk kepentingan lainnya. 

4.3.5 Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 

 

Indikator 

 

Item 

Skor Jawaban 
Rata-rata 

item 
1 2 3 4 5 

f % f % f % f % f % 

Y1.1 Y1.1.1 0 0 0 0 3 3,75 30 37,5 47 58,75 4,55 

Y1.2 Y1.2.1 0 0 0 0 3 3,75 42 52,5 35 43,75 4,4 

Y1.3 Y1.3.1 0 0 0 0 8 10 39 48,75 33 41,25 4,31 
Sumber: data primer diolah, 2008 

 

Keterangan skor pada tabel di halaman sebelumnya: 

1 = sangat tidak setuju 

2 = tidak setuju 

3 = netral 

4 = setuju 

5 = sangat setuju 

 

     Berdasarkan data dari tabel 4.11 di atas, pada item setia menjadi pelanggan 

majalah qiblati selamanya (Y1.1.1), para responden menyatakan sangat setuju untuk 

setia menjadi pelanggan majalah Qiblati selamanya. Hal ini menunjukkan prinsip-
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prinsip Relationship Marketing yang diterapkan ternyata mampu membuat para 

pelanggan puas. Pada item menjadikan majalah Qiblati sebagai majalah islami 

yang pertama dipilih (Y1.1.2), rata-rata para responden menyatakan setuju. Hal ini 

mengindikasikan bahwa para pelanggan memilih untuk membaca majalah Qiblati 

dahulu baru kemudian membaca majalah islami yang lain. Pada item majalah 

Qiblati selalu ada di benak para pelanggan (Y1.1.3), rata-rata para responden 

menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa majalah islami yang selalu ada di 

benak mereka adalah majalah Qiblati. 

4.4 Hasil Uji Instrumen 

4.4.1 Hasil Uji Validitas Instrumen 

 

Tabel 4.12 

 Hasil Uji Validitas 

Sumber: data primer diolah, 2008      

     Berdasarkan data dari tabel 4.12, semua item pertanyaan mempunyai nilai 

korelasi lebih besar dari 0,3 dan nilai p kurang dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa seluruh item pertanyaan adalah valid. 

Variabel Indikator Item Korelasi (r) Probabilitas (p) Keterangan 

 Komunikasi (X1) 

  

  

X1.1 X1.1.1 0,625 0,000 Valid 

X1.2 X1.2.1 0,617 0,000 Valid 

X1.3 X1.3.1 0,734 0,000 Valid 

X1.4 X1.4.1 0,687 0,000 Valid 

Komitmen (X2) 

  

  

X2.1 X2.1.1 0,638 0,000 Valid 

X2.2 X2.2.1 0,783 0,000 Valid 

X2.3 X2.3.1 0,837 0,000 Valid 

X2.4 X2.4.1 0,242 0,000 Valid 

X2.5 X2.5.1 0,77 0,000 Valid 

Authenticity (X3) 
X3.1 

X3.1.1 0,794 0,000 Valid 

X3.1.2 0,696 0,000 Valid 

X3.2 X3.2.1 0,749 0,000 Valid 

Keuntungan 

bersama (X4) 

  

  

 

 

X4.1 

 

X4.1.1 0,569 0,000 Valid 

X4.1.2 0,593 0,000 Valid 

X4.1.3 0,572 0,000 Valid 

X4.1.4 0,471 0,000 Valid 

X4.1.5 0,580 0,000 Valid 

X4.2 X4.2.1 0,597 0,000 Valid 

Kepuasan (Y1) 

Y1.1 Y1.1.1 0,724 0,000 Valid 

Y1.2 Y1.2.1 0,803 0,000 Valid 

Y1.3 Y1.3.1 0,712 0,000 Valid 
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4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Nilai α Keterangan 

X1 0,608 reliabel 

X2 0,707 reliabel 

X3 0,604 reliabel 

X4 0,601 reliabel 

Y 0,607 reliabel 

         Sumber: data primer diolah, 2008  

     Berdasarkan data dari tabel 4.13, terlihat bahwa semua variabel mempunyai 

nilai α lebih besar dari 0,6. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan 

adalah reliabel. 

4.5 Pengujian Data 

4.5.1 Uji Asumsi Klasik 

 

     Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar bisa menggunakan persamaan 

regresi berganda adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai 

estimasi yang tidak bias dan efisien (Best Linear Unbias Estimator/BIAS) dari 

suatu persamaan regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (least square) 

maka perlu dilakukan serangkaian pengujian untuk mengetahui model regresi 

yang dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik ataukah tidak. Pengujian 

yang dilakukan dalam uji asumsi klasik antara lain uji normalitas, uji 

multikolinieritas dan uji heterokedastisitas. 

4.5.1.1 Uji Normalitas 

     Uji normalitas dikerjakan dengan menggunakan teknik uji Kolmogorov-

Smirnov pada program SPSS. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat di tabel 

4.14 berikut: 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) Keterangan 

X1 0, 074 Normal 

X2 0, 209 Normal 

X3 0, 055 Normal 

X4 0, 112 Normal 

Y 0, 060 Normal 

Sumber: data primer diolah, 2008  

     Selain itu, uji normalitas bisa dikerjkan dengan grafik P-Plot. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut: 

          Grafik 4.1 

   
Sumber: data primer diolah, 2008 

     Pada tabel 4.14 terlihat bahwa nilai signifikansi residual masing-masing 

variabel lebih dari 0,05 (α = 5%). Selain itu grafik 4.2 diatas juga memperlihatkan 

data yang menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. 

Dari data pada tabel 4.14 dan grafik 4.1 maka dapat disimpulkan bahwa model ini 

berdistribusi normal sehingga memenuhi syarat asumsi klasik. 

 

 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Observed Cum Prob 

0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

Expected Cum Prob  

Dependent Variable: Total Y 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

79 



 

 

4.5.1.2 Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Nilai VIF Nilai tolerance Keterangan 

X1 3,348 0,299 Non multikolinieritas 

X2 1,93 0,518 Non multikolinieritas 

X3 2,557 0,391 Non multikolinieritas 

X4 2,189 0,457 Non multikolinieritas 

         Sumber: data primer diolah, 2008  

     Dari tabel 4.15 diatas terlihat bahwa seluruh variabel independen memiliki 

nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinieritas antar variabel Relationship Marketing (X). 

4.5.1.3 Uji Heterokedastisitas 

 

 
Sumber: data primer diolah, 2008 

     Dari grafik 4.2 di atas tampak titik-titik tidak membentuk pola yang jelas dan 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. 

Grafik 4.2 

Hasil Uji Heterokedastisitas 
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4.5.2 Hasil dan Pembahasan Analisis Regresi Berganda 

Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.16 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel b thitung Sig. Keterangan 

Komunikasi (X1) 0,431 6,089 0,000 Signifikan 

Komitmen (X2) 0,217 4,035 0,000 Signifikan 

Authenticity (X3) 0,128 2,069 0,042 Signifikan 

Keuntungan Bersama (X4) 0,259 5,217 0,000 Signifikan 

R= 0,942 

R Square= 0,888 

Adjusted R Square= 0,882 

Fhitung = 148,42 

Ftabel = 2,49 

Sig. F= 0,00 

ttabel= 1,99 

α= 0,05 
Sumber: data primer diolah, 2008 

 

     Variabel dependen pada model regresi ini adalah kepuasan pelanggan majalah 

Qiblati di Kota Malang (Y), sedangkan variabel bebasnya (X) adalah variabel-

variabel Relationship Marketing yang terdiri dari variabel komunikasi (X1), 

komitmen (X2), Authenticity (X3) dan keuntungan bersama (X4). Model regresi 

berdasarkan hasil analisis diatas adalah sebagai berikut:  

Y = 0,431X1+0,217X2+0,128X3+0,259X4+e 

     Berdasarkan persamaan regresi diatas, diketahui bahwa variabel Relationship 

Marketing yang terdiri dari variabel komunikasi variabel komunikasi (X1), 

komitmen (X2), Authenticity (X3) dan keuntungan bersama (X4) ternyata 

berpengaruh signifikan dan berbanding lurus terhadap kepuasan pelanggan. 

Artinya, jika perusahaan selalu menjaga komunikasi dengan para pelanggannya, 

menjaga komitmen dengan para pelanggannya, selalu menanggapi keluhan para 

pelanggan dan terus memberikan keuntungan bagi para pelanggan maka para 

pelanggan akan selalu setia kepada perusahaan. Hasil analisis regresi berganda ini 
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sejalan dengan apa yang diungkapkan Mc Cenna dalam Fandy Tjiptono (1997:40) 

yang menyatakan bahwa Relationship Marketing adalah strategi dimana transaksi 

pertukaran antara pembeli dan penjual berkelanjutan, tidak berakhir setelah 

penjualan selesai. Hubungan kemitraan antara penjual dengan pembeli terjadi 

terus-menerus yang pada akhirnya akan menimbulkan kesetiaan pelanggan 

sehingga terjadi bisnis yang berkelanjutan. 

4.5.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.5.3.1 Hasil Pengujian Hipotesis I 

     Uji hipotesis I dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel 

Relationship Marketing (X) secara simultan (bersama-sama) mempunyai 

pengaruh terhadap kepuasan para pelanggan majalah Qiblati di Kota Malang (Y) 

atau tidak. Uji hipotesis I dilakukan dengan menggunakan uji F (F-test) yaitu, 

membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Kriteria pengujiannya adalah jika Fhitung > 

Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, sedangkan apabila Fhitung < Ftabel  maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. Besarnya nilai Fhitung yang diperoleh dari analisis regresi 

berganda adalah 148,42 Sedangkan besarnya nilai Ftabel dengan df1 = 4, df2 = 75, 

α 0,05 adalah 2,49. Karena Fhitung > Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa secara 

simultan variabel komunikasi (X1), komitmen (X2), authenticity (X3), keuntungan 

bersama (X4) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan majalah Qiblati di Kota 

Malang (Y). 

4.5.3.2 Hasil Pengujian Hipotesis II 

     Uji hipotesis II dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel 

Relationship Marketing (X) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap 

kepuasan pelanggan (Y) atau tidak. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel Relationship Marketing (X), yaitu variabel komunikasi (X1), komitmen 
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(X2), authenticity (X3), keuntungan bersama (X4) terhadap kepuasan para 

pelanggan majalah Qiblati di Kota Malang (Y) maka digunakanlah uji t (t- test) 

dua arah (2-tail test) dengan cara membandingkan nilai thitung dengan ttabel dengan 

derajat kebebasan (df) 95% (α= 5%). Dari hasil perhitungan, diperoleh ttabel 

sebesar 1,99. Hasil selengkapnya mengenai perbandingan antara ttabel dengan thitung 

masing-masing variabel X dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini: 

Tabel 4.17 

Tabel Nilai thitung, ttabel, dan Sig. Variabel Relationship Marketing (X) 

Variabel thitung Sig. ttabel 

Komunikasi (X1 )  6,089 0,002 1,99 

Komitmen (X2) 4,035 0,001 1,99 

Authenticity (X3) 2,069 0,005 1,99 

Keuntungan bersama (X4) 5,217 0,000 1,99 
  Sumber: data primer diolah, 2008 

     Tabel 4.17 diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel Relationship Marketing 

(X) dalam penelitian ini mempunyai nilai thitung lebih besar daripada nilai ttabel 

dengan nilai signifikansi < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel 

Relationship Marketing (X) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kepuasan para pelanggan majalah Qiblati di Kota Malang (Y) .  

4.5.3.3 Uji Hipotesis III 

     Uji Hipotesis III dilakukan untuk mengetahui variabel Relationship Marketing 

(X) manakah yang memiliki pengaruh dominan terhadap kepuasan para pelanggan 

majalah Qiblati di Kota Malang (Y). Untuk mengetahui variabel Relationship 

Marketing (X) manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan 

para pelanggan majalah Qiblati di Kota Malang (Y) yaitu dengan melihat nilai 

koefisien Standardized Beta. Variabel Relationship Marketing (X) dengan nilai 

Standardized Beta terbesar merupakan variabel Relationship Marketing (X) yang 
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memiliki pengaruh dominan terhadap variabel kepuasan para pelanggan majalah 

Qiblati di Kota Malang (Y). Hipotesis ini didukung oleh Sritua Arief (1993:12) 

yang menyatakan bahwa untuk menentukan variabel bebas yang paling dominan 

dalam mempengaruhi nilai variabel dependen dalam suatu model regresi linier 

maka digunakanlah koefisien Standardized Beta. 

     Dari analisis regresi berganda yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel 

komunikasi (X1) merupakan variabel yang memiliki nilai Standardized Beta 

terbesar diantara semua variabel Relationship Marketing (X) yang diteliti, yaitu 

senilai 0,431. Hal ini berarti bahwa variabel komunikasi (X1) merupakan variabel 

yang paling dominan mempengaruhi kepuasan para pelanggan majalah Qiblati di 

Kota Malang (Y). 

4.5.3.4 Interpretasi Koefisien R dan R
2 

     Dari hasil analisis berganda diketahui bahwa nilai R adalah 0,942. Hal ini 

berarti  pengaruh variabel komunikasi (X1), komitmen (X2), authenticity (X3) dan 

keuntungan bersama (X4) terhadap kepuasan pelanggan majalah Qiblati di Kota 

Malang (Y) sangat kuat.  

     Nilai R
2 

sebesar 0,888 memiliki arti bahwa kepuasan para pelanggan majalah 

Qiblati di Kota Malang sebanyak 88,8% dijelaskan oleh faktor komunikasi, 

komitmen, authenticity, dan keuntungan bersama. Sedangkan sisanya, yaitu 

sebesar 11,2%, dipengaruhi faktor lain diluar model, misalnya faktor kepercayaan 

dan faktor kepuasan kinerja. 
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4.5.3.5 Implikasi Hasil Penelitian
 

     Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel bebas yang 

terdiri dari komunikasi, komitmen, authenticity, dan keuntungan bersama ternyata 

secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan para pelanggan majalah Qiblati di 

Kota Malang. 

     Secara parsial seluruh variabel Relationship Marketing berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan para pelanggan majalah Qiblati di Kota Malang dan variabel 

komunikasi merupakan variabel Relationship Marketing yang dominan 

berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa selama 

ini perusahaan mampu berkomunikasi dengan sangat baik dan para pelanggan 

menilai komunikasi positif yang perusahaan jalin dengan para pelanggannya 

merupakan faktor yang menyebabkan para pelanggan puas kepada perusahaan. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hipotesis yang diajukan peneliti, yang 

mana peneliti memperkirakan bahwa komunikasi merupakan variabel yang paling 

dominan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel-variabel Relationship Marketing secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel kepuasan para pelanggan majalah Qiblati di Kota Malang.  

2. Variabel-variabel Relationship Marketing secara parsial signifikan 

berpengaruh terhadap variabel kepuasan para pelanggan majalah Qiblati di 

Kota Malang.  

3. Variabel komunikasi mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kepuasan 

para pelanggan majalah Qiblati di Kota Malang. 

5.2 Saran 

     Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, saran peneliti kepada 

CV. Media Citra Qiblati antara lain: 

1. Terus menjaga komunikasi dengan para pelanggan mereka karena dari hasil 

analisis regresi berganda yang telah dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil 

bahwa variabel komunikasi merupakan variabel yang berpengaruh paling 

dominan terhadap kepuasan para pelanggan. 

2.  Pengembangan dan perbaikan kualitas fasilitas komunikasi penting dilakukan 

untuk menjaga agar hubungan dengan para pelanggan tetap terjaga dengan 

baik. Pengembangan fasilitas komunikasi juga harus didukung dengan 

peningkatan ketrampilan SDM dalam menggunakan media komunikasi karena 
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ketrampilan menggunakan media komunikasi terutama multitmedia, misalnya 

internet, saat ini menjadi bagian penting untuk menciptakan komunikasi yang 

efektif. 

3. Customer database perlu diperbaiki dan digunakan secara optimal. Adanya 

customer database menunjukkan bahwa perusahaan komitmen untuk 

mempertahankan kesetiaan para pelanggannya. Dengan memiliki customer 

database, perusahaan akan lebih mudah untuk menjalin hubungan dengan 

pelanggannya, dan dapat mengukur kinerja perusahaan melalui kepuasan dan 

respon pelanggan. Demikian juga dengan pelanggan, mereka dapat 

menyampaikan kebutuhan, keinginan ataupun ketidakpuasan mereka kepada 

perusahaan. 

Variabel Relationship Marketing yang lain, misalnya komitmen, authenticity, 

keuntungan bersama juga harus diperhatikan agar kepuasan pelanggan tetap 

terjaga. Perusahaan tidak bisa mendapatkan kepuasan pelanggan dengan hanya 

memperhatikan satu faktor saja dan mengabaikan faktor lain. Jadi, seluruh faktor 

yang menunjang untuk terjadinya kepuasan pelanggan harus diperhatikan. 
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KUESIONER 

Analisis Pengaruh Relationship Marketing Terhadap Loyalitas  

Pelanggan Majalah Qiblati di Kota Malang 

 

 

Assalamu‟alaikum waramatullahi wabarakatuh. 

 

Kepada pelanggan majalah Qiblati yang kami hormati, 

    Saat ini kami sedang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan Majalah Qiblati di 

Kota Malang”. Penelitian ini merupakan tugas akhir kami sebagai mahasiswa 

jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

     Kami menggunakan kuesioner ini sebagai alat untuk mendapatkan data dari 

para pelanggan. Oleh krena itu, kami berharap kepada Saudara untuk bersedia 

mengisi kuesioner ini dengan jujur dan kami akan menjamin kerahasiaan identitas 

Saudara. 

     Atas kesediaan Saudara mengenai kuesioner ini, kami ucapkan terima kasih. 

 

Wassalamu‟alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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Karakteristik Responden 

Petunjuk untuk menjawab pertanyaan: 

 Untuk pertanyaan lepas, jawablah sesuai dengan kemauan Saudara 

 Untuk pertanyaan pilihan, lingkari pilihan jawaban yang Saudara pilih. 

 

1. Umur: 

2. Jenis Kelamin: 

3. Pekerjaan: 

a. Pelajar     f. Wirausaha 

b. Mahasiswa    g. Ibu Rumah Tangga 

c. TNI/POLRI    h. Guru Sekolah Swasta 

d. PNS 

e. Karyawan Perusahaan Swasta 

4. Penghasilan per bulan: 

a. 0 – Rp. 4999.999,00 

b. Rp. 500.000,00 – Rp. 999.999,00 

c. Rp. 1.000.000,00 – Rp. 1.499.999,00 

d. Rp. 1.500.000,00 – Rp. 1.999.999,00 

e. Rp. 2.000.000,00 – Rp. 2.499.999,00 

f. Rp. 2.500.000,00 – Rp. 2.999.999,00 

g. > Rp. 3.000.000,00 

5. Lama menjadi pelanggan majalah Qiblati: 

a. > satu tahun – dua tahun b. > dua tahun – tiga tahun c. > tiga tahun 

6. Pertama kali kenal majalah Qiblati dari: 

a. Promosi perusahaan  e. Ustadz 

b. Teman    f. Perpustakaan 

c. Saudara   g. Suami 

d. Pameran   h. Toko buku 

 

 

 

 

93 



 

 

KUESIONER 

 

Petunjuk Pengisian Kolom Jawaban 

SS = Sangat Setuju TS= Tidak Setuju 

S = Setuju  STS= Sangat Tidak Setuju 

N = Netral 

 

Berilah tanda (√) pada kolom jawaban yang anda pilih 

 

Variabel Komunikasi (X1) 

No. Pernyataan SS S N TS STS 

 

1 
Perusahaan menyediakan media 

komunikasi yang mudah diakses oleh 

pelanggan 

     

2 Bersikap ramah dalam melayani para 

pelanggan 

     

3 
Perusahaan menerima keluhan para 

pelanggan 

     

4 

Perusahaan selalu menyampaikan 

informasi mengenai produk kepada 

para pelanggan 

     

 

Variabel Komitmen (X2) 

No. Pernyataan SS S N TS STS 

1 
Perusahaan selalu cepat dalam 

menyelesaikan masalah para 

pelanggan 

     

2 Perusahaan selalu menjaga kualitas 

produk 

     

3 
SDM yang dimiliki perusahaan, 

terutama pemasaran, sangat 

profesional 

     

4 
Perusahaan selalu tepat waktu dalam 

mengirimkan order majalah kepada 

para pelanggan 

     

5 
Perusahaan membuat program untuk 

mempererat hubungan dengan 

pelanggan 
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Variabel Authenticity (X3) 

No. Pernyataan SS S N TS STS 

1 
Perusahaan menanggapi keluhan para 

pelanggan dengan sungguh-sungguh 

     

2 

Perusahaan menjawab dengan 

sungguh-sungguh pertanyaan 

konsultasi yang diajukan oleh  

pelanggan 

     

3 

Jujur dalam memberikan semua 

informasi tentang perusahaan kepada 

pelanggan 

     

 

Variabel Keuntungan Bersama (X4) 

No. Pernyataan SS S N TS STS 

1 Perusahaan memberikan pelayanan 

konsultasi masalah keluarga gratis 

     

2 Perusahaan memberikan pelayanan 

konsultasi masalah agama gratis 

     

3 Perusahaan memberikan sumbangan 

majalah dan buku-buku islam gratis 

     

4 Perusahaan memberikan diskon untuk 

pembelian paket majalah 

     

5 Informasi yang ada di dalam majalah 

Qiblati sangat bermutu 

     

6 
Pelanggan merekomendasikan kepada 

orang lain untuk berlangganan majalah 

Qiblati 

     

 

Variabel Loyalitas Pelanggan (Y) 

 

No. Pernyataan SS S N TS STS 

1 
Setia menjadi pelanggan majalah 

Qiblati selamanya 

     

2 
Menjadikan majalah Qiblati sebagai 

majalah islami yang pertama dipilih 

     

3 
Majalah Qiblati selalu ada di benak 

para pelanggan 
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Frequencies 
 

Statistics 

 

 
 

Frequency Table 
umur responden 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 19 1 1,3 1,3 1,3 

20 4 5,0 5,0 6,3 

21 8 10,0 10,0 16,3 

22 11 13,8 13,8 30,0 

23 10 12,5 12,5 42,5 

24 8 10,0 10,0 52,5 

25 12 15,0 15,0 67,5 

26 4 5,0 5,0 72,5 

27 5 6,3 6,3 78,8 

28 3 3,8 3,8 82,5 

29 1 1,3 1,3 83,8 

30 6 7,5 7,5 91,3 

32 2 2,5 2,5 93,8 

33 2 2,5 2,5 96,3 

34 1 1,3 1,3 97,5 

41 1 1,3 1,3 98,8 

52 1 1,3 1,3 100,0 

Total 80 100,0 100,0   

 
 
 

jenis kelamin 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid pria 41 51,3 51,3 51,3 

  wanita 39 48,8 48,8 100,0 

  Total 80 100,0 100,0   

 
 
 
 
 
 
 

 
Umur 

 responden 
jenis  

kelamin 
pekerjaan  
responden 

penghasilan  
responden 
per bulan 

lama 
menjadi 

langganan 

kenal 
majalah 

qiblati dari 

N Valid 80 80 80 80 80 80 

  Missing 0 0 0 0 0 0 

Sum 2020 39 253 105 86 203 
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pekerjaan responden 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid mahasiswa 36 45,0 45,0 45,0 

TNI/POLRI 1 1,3 1,3 46,3 

PNS 5 6,3 6,3 52,5 

Karyawan 
perusahaan 
swasta 

8 10,0 10,0 62,5 

wirausaha 14 17,5 17,5 80,0 

ibu rumah 
tangga 

14 17,5 17,5 97,5 

guru sekolah 
swasta 

2 2,5 2,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0   

 
 

lama menjadi langganan 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid >satu tahun-
dua tahun 

16 20,0 20,0 20,0 

>dua tahun-tiga 
tahun 

42 52,5 52,5 72,5 

>tiga tahun 22 27,5 27,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0   

 

 
kenal majalah qiblati dari 

 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid promosi 
perusahaan 

18 22,5 22,5 22,5 

teman 28 35,0 35,0 57,5 

saudara 1 1,3 1,3 58,8 

pameran 1 1,3 1,3 60,0 

ustadz 14 17,5 17,5 77,5 

perpustakaan 1 1,3 1,3 78,8 

suami 10 12,5 12,5 91,3 

toko buku 7 8,8 8,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0   

 

 

X1.1.1

23 28.8 28.8 28.8

57 71.3 71.3 100.0

80 100.0 100.0

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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X1.2.1

38 47.5 47.5 47.5

42 52.5 52.5 100.0

80 100.0 100.0

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X1.3.1

52 65.0 65.0 65.0

28 35.0 35.0 100.0

80 100.0 100.0

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X1.4.1

3 3.8 3.8 3.8

32 40.0 40.0 43.8

45 56.3 56.3 100.0

80 100.0 100.0

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X2.1.1

1 1.3 1.3 1.3

47 58.8 58.8 60.0

32 40.0 40.0 100.0

80 100.0 100.0

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X2.2.1

7 8.8 8.8 8.8

32 40.0 40.0 48.8

41 51.3 51.3 100.0

80 100.0 100.0

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X2.4.1

21 26.3 26.3 26.3

59 73.8 73.8 100.0

80 100.0 100.0

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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X2.5.1

12 15.0 15.0 15.0

33 41.3 41.3 56.3

35 43.8 43.8 100.0

80 100.0 100.0

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X3.1.1

4 5.0 5.0 5.0

37 46.3 46.3 51.3

39 48.8 48.8 100.0

80 100.0 100.0

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X3.1.2

4 5.0 5.0 5.0

60 75.0 75.0 80.0

16 20.0 20.0 100.0

80 100.0 100.0

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X3.2.1

2 2.5 2.5 2.5

43 53.8 53.8 56.3

35 43.8 43.8 100.0

80 100.0 100.0

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X4.1.1

35 43.8 43.8 43.8

45 56.3 56.3 100.0

80 100.0 100.0

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X4.1.2

8 10.0 10.0 10.0

35 43.8 43.8 53.8

37 46.3 46.3 100.0

80 100.0 100.0

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

X4.1.3

16 20.0 20.0 20.0

64 80.0 80.0 100.0

80 100.0 100.0

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X4.1.4

21 26.3 26.3 26.3

59 73.8 73.8 100.0

80 100.0 100.0

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X4.1.5

4 5.0 5.0 5.0

41 51.3 51.3 56.3

35 43.8 43.8 100.0

80 100.0 100.0

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

X4.2.1

4 5.0 5.0 5.0

36 45.0 45.0 50.0

40 50.0 50.0 100.0

80 100.0 100.0

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Y1.1.1

3 3.8 3.8 3.8

30 37.5 37.5 41.3

47 58.8 58.8 100.0

80 100.0 100.0

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Y1.2.1

3 3.8 3.8 3.8

42 52.5 52.5 56.3

35 43.8 43.8 100.0

80 100.0 100.0

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Y1.3.1

8 10.0 10.0 10.0

39 48.8 48.8 58.8

33 41.3 41.3 100.0

80 100.0 100.0

netral

setuju

sangat setuju

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Correlations 
 Correlations 
 

    X1.1.1 X1.2.1 X1.3.1 X1.4.1 Total X1 

X1.1.1 Pearson 
Correlation 

1 .281(*) .235(*) .246(*) .625(**) 

Sig. (2-tailed) . .012 .036 .028 .000 

N 80 80 80 80 80 

X1.2.1 Pearson 
Correlation 

.281(*) 1 .331(**) .174 .617(**) 

Sig. (2-tailed) .012 . .003 .124 .000 

N 80 80 80 80 80 

X1.3.1 Pearson 
Correlation 

.235(*) .331(**) 1 .428(**) .734(**) 

Sig. (2-tailed) .036 .003 . .000 .000 

N 80 80 80 80 80 

X1.4.1 Pearson 
Correlation 

.246(*) .174 .428(**) 1 .687(**) 

Sig. (2-tailed) .028 .124 .000 . .000 

N 80 80 80 80 80 

Total X1 Pearson 
Correlation 

.625(**) .617(**) .734(**) .687(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 . 

N 80 80 80 80 80 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Correlations 
Correlations 

 

    X2.1.1 X2.2.1 X2.3.1 X2.4.1 X2.5.1 Total X2 

X2.1.1 Pearson Correlation 1 .446(**) .461(**) .063 .243(*) .638(**) 

  Sig. (2-tailed) . .000 .000 .578 .030 .000 

  N 80 80 80 80 80 80 

X2.2.1 Pearson Correlation .446(**) 1 .541(**) -.047 .549(**) .783(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 . .000 .678 .000 .000 

  N 80 80 80 80 80 80 

X2.3.1 Pearson Correlation .461(**) .541(**) 1 .085 .580(**) .837(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 . .451 .000 .000 

  N 80 80 80 80 80 80 

X2.4.1 Pearson Correlation .063 -.047 .085 1 .001 .242(*) 

  Sig. (2-tailed) .578 .678 .451 . .989 .030 

  N 80 80 80 80 80 80 

X2.5.1 Pearson Correlation .243(*) .549(**) .580(**) .001 1 .770(**) 

  Sig. (2-tailed) .030 .000 .000 .989 . .000 

  N 80 80 80 80 80 80 

Total X2 Pearson Correlation .638(**) .783(**) .837(**) .242(*) .770(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .030 .000 . 

  N 80 80 80 80 80 80 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 
 Correlations 
 

    X3.1.1 X3.2.1 X3.3.1 Total X3 

X3.1.1 Pearson 
Correlation 

1 .345(**) .376(**) .794(**) 

Sig. (2-tailed) . .002 .001 .000 

N 80 80 80 80 

X3.2.1 Pearson 
Correlation 

.345(**) 1 .293(**) .696(**) 

Sig. (2-tailed) .002 . .008 .000 

N 80 80 80 80 

X3.3.1 Pearson 
Correlation 

.376(**) .293(**) 1 .749(**) 

Sig. (2-tailed) .001 .008 . .000 

N 80 80 80 80 

Total X3 Pearson 
Correlation 

.794(**) .696(**) .749(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 80 80 80 80 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Correlations 
Correlations 

 

    X4.1.1 X4.1.2 X4.1.3 X4.1.4 X4.1.5 X4.2.1 Total X4 

X4.1.1 Pearson Correlation 1 .103 .189 .276(*) .198 .460(**) .569(**) 

  Sig. (2-tailed) . .363 .093 .013 .078 .000 .000 

  N 80 80 80 80 80 80 80 

X4.1.2 Pearson Correlation .103 1 .276(*) -.017 .222(*) .128 .593(**) 

  Sig. (2-tailed) .363 . .013 .883 .048 .259 .000 

  N 80 80 80 80 80 80 80 

X4.1.3 Pearson Correlation .189 .276(*) 1 .341(**) .334(**) .170 .572(**) 

  Sig. (2-tailed) .093 .013 . .002 .002 .132 .000 

  N 80 80 80 80 80 80 80 

X4.1.4 Pearson Correlation .276(*) -.017 .341(**) 1 .202 .263(*) .471(**) 

  Sig. (2-tailed) .013 .883 .002 . .072 .019 .000 

  N 80 80 80 80 80 80 80 

X4.1.5 Pearson Correlation .198 .222(*) .334(**) .202 1 .111 .580(**) 

  Sig. (2-tailed) .078 .048 .002 .072 . .325 .000 

  N 80 80 80 80 80 80 80 

X4.2.1 Pearson Correlation .460(**) .128 .170 .263(*) .111 1 .597(**) 

  Sig. (2-tailed) .000 .259 .132 .019 .325 . .000 

  N 80 80 80 80 80 80 80 

Total X4 Pearson Correlation .569(**) .593(**) .572(**) .471(**) .580(**) .597(**) 1 

  Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 . 

  N 80 80 80 80 80 80 80 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Correlations 
 Correlations 
 

    Y1.1.1 Y1.2.1 Y1.3.1 Total Y 

Y1.1.1 Pearson 
Correlation 

1 .486(**) .179 .724(**) 

Sig. (2-tailed) . .000 .111 .000 

N 80 80 80 80 

Y1.2.1 Pearson 
Correlation 

.486(**) 1 .380(**) .803(**) 

Sig. (2-tailed) .000 . .001 .000 

N 80 80 80 80 

Y1.3.1 Pearson 
Correlation 

.179 .380(**) 1 .712(**) 

Sig. (2-tailed) .111 .001 . .000 

N 80 80 80 80 

Total Y Pearson 
Correlation 

.724(**) .803(**) .712(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 80 80 80 80 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Reliability 
 
 Reliability Statistics x1 

 

 
  
 
 

Reliability Statistics x2 

 

 
  
 
 

Reliability Statistics x3 

 

 
  
  
 

Reliability Statistics x4 

 

 
 
  
 

Reliability Statistics Y 

 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.607 3 

 

 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.608 4 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.707 5 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.604 3 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.601 6 
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LAMPIRAN 4 

UJI ASUMSI KLASIK 
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Uji Normalitas 

 

NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  Total X1 Total X2 Total X3 Total X4 Total Y 

N 80 80 80 80 80 

Normal Parameters(a,b) Mean 18.1125 21.7000 13.0000 27.3625 13.2625 

  Std. Deviation 1.35939 2.08915 1.21176 1.85720 1.32878 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 
.143 .119 .150 .134 .148 

  Positive .143 .094 .150 .131 .141 

  Negative -.143 -.119 -.150 -.134 -.148 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.283 1.062 1.342 1.201 1.324 

Asymp. Sig. (2-tailed) .074 .209 .055 .112 .060 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
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Dependent Variable: Total Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Uji Multikolinieritas 

 
 Coefficients(a) 

 

a  Dependent Variable: Total Y 
 

Uji Heterokedastisitas 

 

 
 
 

 

Model 
 

  
  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coef. 

t Sig. Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta 
    

Zero-
order 

Partial Part 
Toleran

ce 
VIF 

1 
(Constant) -5,025 .788   

-
6,379 

.000           

  Total X1 .421 .069 .431 6.089 .000 .887 .575 .235 .299 3.348 

  Total X2 .138 .034 .217 4.035 .000 .754 .422 .156 .518 1.930 

  Total X3 .140 .068 .128 2.069 .042 .778 .232 .080 .391 2.557 

  Total X4 .214 .041 .298 5.217 .000 .812 .516 .202 .457 2.189 
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Regression Studentized Residual 
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Dependent Variable: Total Y 

Scatterplot 
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