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ABSTRACT 

 This research in the wake of the phenomena of competition, marketing information is 

increasingly global as well in non-profit organizations in gaining user loyalty. The number 

of non-profit organiasi especially libraries need to maintain and improve new strategies to 

keep their users to remain loyal even increase the number of users. Libraries as non-profit 

organizations need to implement relationship marketing in marketing services, relationship 

marketing as a unified process and relationship management strategies to increase 

customer satisfaction and long-term pertumbunhan. This study uses a variable relationship 

marketing approach of Ndubisi (2007), which has four variables: trust, commitment, 

communication, and conflict. The purpose of this study to determine whether there is 

influence loyalty relationship marketing to users in libraries Univeritas Airlangga Kampus 

B. The analysis technique used in this research is multiple linear regression with F test and 

T, as well as the coefficient of multiple determination, along with the three classical 

assumption of normality , multikolinineritas, and heteroksedastisitas. The results of this 

study found that the variable relationship marketing together (simulatan) has a significant 

influence on user loyalty that is equal to 38 971. While the partial test revealed that only 

communication variables that influence the loyalty of users to 11,006. While the value of R 

Square of 0.596% gives the sense that the four independent variables have an effect of 

59.6% to the dependent variable. While sisanaya by 40.4% influenced by other variables 

that are not included in this study.  

Keywords: Relationship Marketing, User Loyalty, Airlangga University, Marketing 

services 

 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini di latarbelakangi oleh fenomena persaingan pemasaran informasi yang 

semakin menglobal di organisasi non profit dalam memperoleh loyalitas pengguna. 

Banyaknya organiasi non profit khususnya perpustakaan perlu mempertahankan dan 

meningkatkan strategi baru untuk menjaga penggunanya untuk tetap loyal bahkan 

menambah jumlah penggunanya. Perpustakaan sebagai organisasi non profit perlu 

menerapkan relationship marketing dalam memasarkan jasanya, karena relationship 

marketing merupakan kesatuan proses dan strategi pengelolaan hubungan dalam 

meningkatkan kepuasan dan pertumbunhan jangka panjang. Penelitian ini menggunakan 

variabel pendekatan relationship marketing dari Ndubisi (2007) yang memiliki empat 

variabel yaitu kepercayaan, komitmen,komunikasi, dan penanganan konflik. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh relationship marketing terhadap 
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loyalitas pengguna di perpustakaan Univeritas Airlangga Kampus B. Teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan uji F dan uji T, serta 

koefesien determinasi berganda yang disertai dengan tiga asumsi klasik yaitu normalitas, 

multikolinineritas, dan heteroksedastisitas. Hasil penelitian ini diketahui bahwa variabel 

relationship marketing secara bersama-sama (simulatan) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap loyalitas pengguna yaitu sebesar 38.971. Sedangkan dalam uji parsial 

diketahui bahwa hanya variabel komunikasi yang berpengaruh terhadap loyalitas pengguna 

sebesar 11.006. Sementara nilai R Square sebesar 0.596 % memberikan arti bahwa keempat 

variabel bebas tersebut berpengaruh sebesar 59.6% terhadap variabel terikat. Sedangkan 

sisanaya sebesar 40.4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian 

ini.  

Kata kunci :  Relationship Marketing, Loyalitas Pengguna, Perpustakaan Universitas 

Airlangga, Pemasaran jasa  

Pendahuluan  

Loyalitas pengguna merupakan faktor penting bagi suatu perpustakaan untuk terus 

bertahan dalam memasarkan produk dan layanannya. Loyalitas pengguna tercermin dari 

antusias pengguna dalam menggunakan produk dan layannnya yang diberikan oleh 

perpustakaan. Menurut Dharmesta (2000) loyalitas dapat diartikan sebagai keadaan yang 

menunjukkan kecintaan seseorang  pada suatu objek tertentu, objek tersebut dapat berupa 

merek, produk, atau toko. Dengan asumsi bahwa pengguna yang loyal adalah pengguna 

yang setia menggunakan dan memanfaatkan segala  layanan maupun fasilitas yang 

disediakan oleh perpustakaan.  

Seperti yang diterangkan oleh Thurau (2000) bahwa loyalitas adalah salah satu 

variabel yang sangat penting bagi kesuksesan sebuah perpustakaan, karena loyalitas secara 

positif akan berdampak pada masa depan perpustakaan melalui penggunaan layanan oleh 

pengguna. Artinya bahwa dengan adanya pengguna loyal yang menggunakan layanan dan 

fasilitas secara berulang-ulang, maka akan memberikan kontribusi pada perkembangan dan 

kemajuan perpustakaan, karena perpustakaan berasumsi bahwa dengan banyaknya 

pengguna yang loyal akan menyumbangkan nilai yang tinggi terhadap  citra  perpustakaan. 

Berbicara mengenai loyalitas, maka tidak ada cara lain selain dari pada memenuhi 

kebutuhan pengguna serta memuaskan mereka. Karena kepuasan pengguna perpustakaan 

merupakan kunci untuk mempertahankan citra perpustakaan terutama dalam menghadapi 

persaingan yang semakin kompetitif. Oleh karena itu pengguna yang merasa puas terhadap 

layanan dan fasilitas perpustakaan kemungkinan besar akan menjadi pengguna yang loyal. 

Hal ini senada dengan pendapat Tjiptono (2008 : 25) bahwa kepuasan pengguna ditentukan 

oleh prespsi pengguna atas performa produk yang diinginkan. Berdasarkan pernyataan ini 

maka perpustakaan yang berorientasi pada pengguna akan selalu membuat produk yang up  

to date, serta memberikan layanan yang terbaik untuk penggunanya. Dengan demikian 

perpustakaan tidak lagi berperan sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku, akan 

tetapi sudah menjadikan informasi yang dimiliki sebagai sarana yang dapat memenuhi 

kebutuhan pengguna.  

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwa perpustakaan 

perguruan tinggi sebagai sarana penunjang proses pendidikan diharapkan mampu 

menyebarluaskan informasi dengan baik melalui layanan yang memuaskan bagi 

penggunanya. Salah satunya dengan meningkatakan kualitas layannya. Karena dengan 

meningkatkan kualitas layanan maka akan berpengaruh pada loyalitas pengguna.  

Pernyataan ini didiukung oleh penelitian Pilang (2010) yang mengatakan bahwa kualitas 

layanan berpengaruh positif dan singnifikan terhadap kepuasan pengguna dalam 
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menggunakan layanan perpustakaan, dimana 56,8 % kepuasan pengguna dipengaruhi oleh 

kualitas layanan, sedangkan 43,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terungkap 

pada penelitian tersebut. Hal tersebut diasumsikan bahwa kepuasan pengguna terletak pada 

kualitas layanan yang diberikan oleh perpustakaan, jika layanan yang diberikan sesuai 

dengan harapannya maka mereka akan loyal pada layanan tersebut. Hal inilah yang 

mendasari antusiasme perpustakaan yang begitu besar terhadap loyalitas pengguna.  

Disisi lain sarana untuk mewujudkan loyalitas pengguna terus berevolusi seiring 

dengan meningkatnya harapan pengguna dan kebutuhan pengguna yang terus menerus 

bertambah. Salah satu sarana untuk mewujudkan loyalitas pengguna tersebut adalah 

melalui strategi relationship marketing. Menurut Kotler (2003) relationship marketing 

merupakan strategi dan usaha perpustakaan dalam menjalin hubungan dengan pengguna, 

yaitu dengan memberikan layanan yang sesuai dengan harapan mereka. Dengan asumsi 

bahwa relationship marketing adalah stategi perpustakaan dalam menyediakan layanan 

yang optimal kepada pengguna secara langsung dengan memberikan layanan yang sesuai 

dengan harapan-harapan mereka.  

Mengingat pentingnya relationship marketing dalam dunia jasa, maka ada 

beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan. Beberapa penelitian yang 

digunakan sebagai bahan referensi penelitian ini dalam adalah penelitiaan oleh Ndubisi 

(2007) dalam jurnalnya“Relationship Marketing and Customer Loyalty”. Ndubisi (2007) 

meneliti pengaruh Relationship Marketing yang terdiri dari trust, commitment, 

communication, dan conflict headling terhadap tingkat loyalitas nasabah bank di Malaysia. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa loyalitas nasabah daat diciptakan, ditingkatkan, 

dan dikembangkan malalui marketing strategy yang tapat yang difokuskan dalam 

membangun kepercayaan antara pegawai dan nasabah, pembentukan komitmen pegawai 

terhadap layanan pengguna, komunikasi dua arah dengan pengguna secara terbuka serta  

penanganan konflik secara efesien. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sivesan (2012) yang berjudul “Impact of 

Relationship Marketing On Customer Loyalty On Banking Sectors” penelitian ini 

menggunakan empat dimensi relationship marketing yaitu kepercayaan, komitmen, 

komunikasi dan penaganan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan 

,komunikasi, komitmen dan penanganan konflik berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 

nasabah.  

Bagaimana pun juga relationship marketing sangat berpengaruh pada loyalitas, 

maka dari itu dalam penelitian ini akan memfokuskan relationship marketing pada 

perpustakan perguruan tinggi Universitas Airlangga Kampus B. Berdasarkan 

perkembangannya, perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B mengalami kemajuan 

terletak pada fasilitas dan layanan yang diberikan. Perkembangan yang ada dalam 

perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B ini disesuaikan dengan kebutuhan 

pengguna. Selain itu perpustakaan Univeritas Airlanagga Kampus B juga memiliki 

customer retention yaitu uapaya yang digunakan untuk mempertahankan penggunanya 

dalam jangka panjang. Selain itu layanan yang diberikan oleh perpustakaan juga berfokus 

pada pengguna, adapaun layananya seperti layanan American corner, Pysco corner,Fisip 

corner, Britanica corner, layanan e library, layanan internet, layanan ruang baca, layanan 

peminjaman dan pengembalian mandiri dan layanan lainnya.  Sementara itu perpustakan 

juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan pengguna seperti 

seminar beasiswa, book fair, lokalkarya, diskusi barenag dan sebagainya 

(www.lib.unair.ac.id).  

Adapun perkembanagan layanan di perpustakaan Univeritas Airlangga Kampus B 

ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung perpustakaan Universitas Airlangga telah 

menerapakan strategi relationship marketing. Karena mereka mengharapkan dengan 

http://www.lib.unair.ac.id/
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dibangunnya relationship marketing maka akan mendogkrak loyalitas pengguna. Oleh 

karena itu perpustakaan yang dipilih  dalam penelitian ini memfokuskan pada perpustakaan 

Universitas Airlangga Kampus B. Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B 

merupakan  perpustakaan pusat dari Perpustakaan Kampus A dan Perpustakaan Kampus C 

yang keberadaanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan sivitas akademika khususnya 

sivitas akademika Kampus B. 

Menginggat layanan yang disediakan perpustakaan Univeritas Airlangga Kampus 

B beragam, maka akan menjadi peluang yang mampu dioptimalakan oleh perpustakaan 

Univeritas Airlangga Kampus B, yaitu melalui penerapan strategi pemasaran yang berbasis 

relationship marketing yang difokuskan untuk membangun kepercayaan, pembentukan 

komitmen pustakawan dalam melayani kebutuhan pengguna, komunikasi dua arah dengan 

pengguna secara terbuka serta penanganan konflik secara efesein sehingga dapat 

mendorong terciptanya loyalitas pengguna terhadap perpustakaan Univeritas Arilangga 

Kampus B. Oleh karena itu mengingat relationship marketing sangat penting di terapakan 

di perpustakan, maka penelitian ini akan meneliti tentang pengaruh Relationship Merketing 

terhadap loyalitas pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B.  

Berdasarkan latar belakng yang telah diutarakan diatas, maka rumusan masalah 

yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah Relationship Marketing yang terdiri dari kepercayaan ,komitmen, 

komunikasi dan  penanganan konflik secara simultan berpengaruh terhadap 

loyalitas pengguna di Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B ?  

2. Apakah Relationship Marketing yang terdiri dari kepercayaan ,komitmen, 

komunikasi dan penanganan konflik secara parsial berpengaruh terhadap 

loyalitas pengguna di Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B ? 

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah dikemukanan maka 

hipotesis yang akan diuji dalam penelitian adalah :  

H0:  Variabel Relationship Marketing yang terdiri dari kepercayaan, komitmen, 

komunikasi dan penanganan konflik tidak berpengaruh terhadap loyalitas 

pengguna di Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B. 

H1 : Variabel Marketing yang terdiri dari kepercayaan, komitmen, komunikasi 

dan penanganan konflik berpengaruh terhadap loyalitas pengguna di 

Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B.   

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif dengan tipe 

eksplanatif. Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan menelaah kausilitas 

antara varaibel yang menjelaskan suatu fenomena tertentu. Tujuan penelitian eksplanatif 

adalah berusaha untuk menejalaskan atau membuktikan hubungan atau pengaruh antara 

variabel. Dalam penelitian ini peneliti berusaha membuktikan pengaruh variabel 

relatiosnhip marketing yaitu komunikasi, kepercayaan, komitmen dan penenyelesaian 

masalah terhadap loyalitas pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pengguna Perpustakaan 

Universitas Airlangga Kampus B yang aktif berkunjung dan aktif dalam menggunakan 

layanan dan fasilitasnya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik tertentu yang 

bisa mewakili populasi ersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

menggunakan purposive sampling yaitu teknik yang digunakan dengan pengambilan 

sampel berdasarkan pertimbangan dari peneliti (Eriyanto,2007). 

Dalam hal ini karateristik sampel adalah :  

1. Pengguna yang  minimal 3 kali menggunakan  layanan dalam seminggu 

(layanan wifi, layanan internet, layanan e journal, layanan sirkulasi, layanan 

ruang baca) 
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2. Pengguna yang berkunjung ke perpustakaan minimal 3 kali dalam 

seminggu 

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini dipilih sebanyak 100 responden yang 

sedang menggunakan layanan di Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B. 

Pemilihan jumlah sampel ini didasarkan pada rumus (Djarwanto, 1996) :  

n  =  1         Zα/2     2 

        4 E  

 

 

Keterangan :  

n : jumlah sampel  

Z : Angka yang menunjukan penyimpangan suatu nilai variable dari mean dihitung 

dalam satuan standar deviasi tertentu  

E : Error (kesalahan)  

Dari nilai signifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0.05 diharapkan 

bahwa besarnya kesalahan dalam penggunaan sampel (sampling eror) tidak lebih dari 10 

persen. Sehingga dengan rumus tersebut dapat ditentukan : 

   n =  1        Zα/2       2 

         4 0,1  

 

  

n    =  1           1,96     2 

         4 0,1  

=96,04 

 

 

Sehingga jumlah sampel minimal yang dapat digunakan adalah 96,04 maka 

dibulatkan menjadi 100 orang. Menurut Hair et al (1998) menyatakan bahwa jumlah 

sampel minimum yang digunakan dalam analisis faktor adalah 50 responden, tetapi jumlah 

sampel sabaiknya lebih besar dari 100 responden.  

 Untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan merupakan model regresi 

yang menghasilkan estimator linier yang tidak bias atau BLUE (Best Liner 

Unbiased Estimation), maka dilakukan penguian gejela penyimpangan asumsi 

model klasik ( Algifari,2000). Dalam model regresi linier berganda ada beberapa 

asumsi yang harus dipenuhi yang sangat berpengaruh terhadap hasil regresi, yaitu : 

tidak terjadi multikolineritas, terjadi hateroksidastisitas dan uji normalitas. Selain 

itu Bagian yang penting pada analisis regresi adalah pengujian hipotesis secara 

statstik tentang signifikansi parameter. Ada dua uji untuk mengetahui signifikansi 

parameter yaitu uji simulatan (F-test) dan Parsial (T-test). Uji ini digunakan untuk 

menguji pengaruh variabel bebas (X2,X2,X3,X4) terhadap varibael terikat (Y) 

secara simulatan atau bersamaan. Sedangkan Uji ini digunakan untuk menguji ada 

tidaknya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap varaibael terikat yaitu loyalitas 

(Y) secara parsial atau individual. 

 

Pembahasan  

 Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan 

penyebaran kuesioner yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada bab 

selanjutnya akan dilakukan analisa terhadap data yang diperolah dan akan 
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dijabarkan serta dikaitkan dengan teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya yang 

mendukung  penelitian ini yang akan disesuaiakan dengan interpretasi dari  peneliti. 

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen relationship 

marketing yaitu kepercayaan, komitmen, komunikasi dan penanganan konflik. 

Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah loyalitas. Dari hasil 

penelitian ini nantinya akan diketahui apakah temuan data di lapangan dapat 

mendukung atau bertentangan dengan teori dan penelitian sebeumnya yang sudah 

ada. Berikut ini adalah pembahasan mengenai relationship marketing terhadap 

loyalitas pengguna di Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B. 

Pada bagian ini uji F sebagai dasar untuk melihat keberartian hubungan antara 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. penggunaan 

uji F pada penelitian ini menunjukkan apakah kepercayaan, komitmen, komunikasi 

dan penanganan konflik secara bersama-sama memeberikan pengaruh terhadap 

loyalitas pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga Kampus B. Sedangkan 

besarnya pengaruh variabel independen (X1) secara bersama- sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen (Y) terlihat pada besarnya determinasi ganda ( R 

Square).  

 Hasil dari perhitungan dari model regresi linier berganda diperoleh nilai f 

hitung sebesar 35,044 dan nilai f hitung ini lebih besar dari nilai f tabel yaitu 2.64 

(35,044 > 2.46 pada taraf signifikansi 5% atau nilai probabilitas 0.05 dan ternyata 

dari hasil perhitungan semua yang terdiri dari variabel relationship marketing yang 

terdiri dari kepercayaan, komitmen, komunikasi dan penanganan konflik secara 

bersama-sama memiliki pengaruh yang singnifikan terhadap loyalitas pengguna, 

artinya terbukti bila relationship marketing yang terdiri dari kepercayaan, 

komitmen, komunikasi dan penanganan konflik secara bersama-sama memiliki 

pengaruh yang singnifikan terhadap loyalitas pengguna di Perpustakaan Universitas 

Airlangga Kampus B. Besarnya nilai R Square  0,596 atau 59.6 %. Sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepengaruhan antara relationship marketing yang 

terdiri dari kepercayaan, komitmen, komunikasi dan penanganan konflik secara 

bersama-sama memiliki pengaruh terhadap loyalitas pengguna di Perpustakaan 

Universitas Airlangga Kampus B sebesar 59.6 %. 

 Dengan demikian hasil tersebut dapat didukung oleh peneiltian Ndubisi 

(2007) yang mengemukakan bahwa variabel kepercayaan, komitmen, komunikasi 

dan penanganan konflik secara simulatan berpengaruh terhadap loyalitas pengguna. 

Dari pernyataan tersebut bahwa sebuah perpustakaan  perlu mendesain atau 

menggabungkan unsur-unsur pemasaran seperti relationship marketing untuk 

menciptkan hubungan dalam jangka dengan penggunanya dalam waktu lama.  

Pada pengujian hipotesis atas pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara parsial memalui uji t dapat diketahui bahwa nilai t hitung variabel 

kepercayaan lebih besar dari nilai t tabel atau (-0.250 > 1.985). Hal ini menunjukkan 

bahwa kepercayaan secara parsial tidak ada berpengaruh secara signifikan terhadap 

loyalitas pengguna Perpustakaan Universitas Airlangga. Maka hal ini tidak 

membuktikan pendapat Ndubisi (2007) yang menyatakan  

” kepercayaan dapat dibangun dengan cara menepati janji terhadap 

pengguna, memberikan keamanan pada setiap transaksi yang dilakukan, 

memberikan pelayanan  yang berkualitas, menunjukan sikap peduli terhadap 
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pengguna, dan memberikan rasa aman”.  Hal demikian dapat terjadi karena 

pengguna berpresepsi bahwa janji yang dilakukan oleh perpustakaan sering 

diingkari, serta pengguna merasa bahwa kebutuhan yang mereka inginkan pun tidak 

sesuai dengan harapan-harapan mereka. Hal ini didukung oleh pendapat Morgan 

dan Hunt (1994) yang mengatakan bahwa ketika pengguna memiliki harapan pada 

kereabilitisan informasi yang disediakan oleh perpustakaan, maka pengguna yakin 

bahwa kebutuhan mereka dapat dipenuhi.  

Walaupun perpustakaan memiliki keakuratan infromasi, maka perpustakaan 

tidak bisa semena mena memberikan fasilitas dan layanan yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan pengguna atau memberikan informasi yang tidak kredibel atau tidak 

akurat. Fokus perpustakaan tetap pada user oriented untuk lebih menekannkan pada 

kebutuhan pengguna. Karena pada hakikatnya Perpustakaan Universitas Airlangga 

merupakan perpustakaan perguruan tinggi yang pastinya mendapatkan kepercayaan 

dari sivitas akademika, yang selayaknya dapat memenuhi kebutuhan informasi 

mahasiswa.  

Pada pengujian hipotesis atas pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara parsial melalui uji t dapat diketahui bahwa nilai t hitung variabel 

komitmen menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (1.370 < 1.985). 

Hal ini berarti variabel komitmen (X2) tidak memiliki pengaruh yang singnifikan 

terhadap loyalitas pengguna di Perpustakaan Universitas Airlangga. 

Artinya apabila presepsi penggua tentang komitmen di Perpustakaan Universitas 

Airlangga tidak mempengaruhi loyalitas pengguna. Karena hal tersebut memang 

Perpustakaan Universitas Airlangga belum bisa memahami dan memberikan 

informasi yang mermacam-macam sesuai dengan kebutuhan pengguna, namun hal 

tersebut dapat diatas oleh pengguna karena pengguna bisa mencari informasi 

mengenai tugas-tugasnya di perpustakaan lain atau di internet. Maka hal ini tidak 

membuktikan pendapat Ndubisi (2007) bahwa 

“komitmen merupakan faktor penting untuk memahami kekuatan dari Relationship 

Marketing dan sangat berguna untuk mengukur kemungkinan loyalitas pengguna 

dan memprediksi frekuensi pembelian ulang di masa datang”. Hal ini bisa jadi 

karena Perpustakaan Universitas Airlangga belum bisa menyesuaikan dengan 

kebutuhan pengguna, dan belum bisa menjaga hubungan baik dengan pengguna. 

Oleh karena itu cara yang terbaik untuk memelihara hubungan dalam jangka 

panjang diperlukan komitmen.  

Pada pengujian hipotesis atas pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara parsial melalui uji t dapat diketahui bahwa nilai t hitung variabel 

komitmen menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel. (11.006 > 

1.985). Hal ini berarti variabel komunikasi (X3) memiliki pengaruh yang 

singnifikan terhadap loyalitas pengguna di Perpustakaan Universitas Airlangga.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ndubisi (2007) bahwa ketika terjadi 

komunikasi yang efektif antara perpustakaan  antara pelanggannya, maka akan 

menghasilkan suatu hubungan relasional dan pelanggan akan menjadi lebih loyal.  

Hal tersebut juga membuktikan bahwa loyalitas pengguna di Perpustakaan 

Universitas Airlangga tidak terlepas dari penyamapian informasi yang akurat, jujur 

dan dapat dipercaya, menginformasikan produk dan layanan yang baru, 
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penyampaikan informasi yang mudah dipahami dan Perpustakaan Universitas 

Airlangga sangat memperhatikan pendapat dan keluhan penggunanya.  

Pada pengujian hipotesis atas pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara parsial melalui uji t dapat diketahui bahwa nilai t hitung variabel 

komitmen menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih kecil dari t tabel. (1.587 < 

1.985). Hal ini berarti variabel penanganan konflik (X4) tidak memiliki pengaruh 

yang singnifikan terhadap loyalitas pengguna di Perpustakaan Universitas 

Airlangga.  

Penanganan konflik secara cepat dan tanggap di perpustakaan juga tidak 

membuktikan pernyataan dari Ndubisi (2007) yang mengatakan penanganan 

konflik sebagai kemampuan untuk menghindari potensial konflik, memberikan 

solusi sebelum terjadi permasalahan, dan mendiskusikan solusi secara terbuka 

ketika permaslaahan muncul. 

Berdasarkan  hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai 

pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas pengguna pada perpustakaan 

Universitas Airlangga Kampus B. Metode yang digunakan penelitian ini adalah 

analisis regresi berganda dengan uji F dan uji T untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh relationship marketing terhadap loyalitas pengguna. Penelitian ini 

menggunakan bantuan alat statistik berupa program SPSS version 20.00.  

 

Simpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka   

dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu variabel relationship marketing yang 

terdiri dari kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan penanganan masalah secara 

simultan berpengaruh terhadap loyalitas pengguna Perpustakaan Universitas 

Airlangga dengan nilai F hitung sebesar 35,044 (p = 0.05) dan nilai F tabel sebesar 

2.46 (35,044 > 2.46), sehingga hipotesis pertama terbukti (diterima). Hal ini berarti 

semakin baik mengenai relationship marketing yang ada di perpustakaan secara 

keseluruhan yang diberikan oleh Perpustakaan Universitas Airlangga maka 

pengguna semakin merasa loyal terhadap semua yang berkaitan dengan 

relationship marketing dari segi kepercayaan, komitmen, komunikasi dan 

penanganan konflik..  

Terdapat pengaruh secara parsial variabel komunikasi terhadap loyalitas 

pengguna perpustakaan Universitas Airlangga dengan nilai t hitung sebesar 11.006, 

sedangkan nilai t tabel sebesar 1,985. Tidak ada pengaruh secara parsial variabel 

kepercayaan, komitmen, dan penanganan konflik di perpustakaan Universitas 

Airlangga dengan nilai t hitung kepercayaan sebesar -0.250, komitmen sebesar 

1.373, dan penanganan konflik sebesar 0.107. Sehingga hipotesis ketiganya tidak 

sepenuhnya terbukti ( sebagian). Besarnya nilai koefesien variabel bebas (X) 

determinasi R square sebesar 0.596 atau 59.6 % nilai tersebut berarti bahwa 

pengaruh variabel relationship marketing yang terdiri dari kepercayaan, komitmen, 

komunikasi, dan penanganan konflik secara simultan terhadap naik turunnya 

loyalitas pengguna (Y) adalah sebesar 59.6 %. Nilai ini menunjukkan bahwa nilai 

tersebut cukup besar,akan tetapi loyalitas penggguna masih dapat dipengaruhi oleh 

faktor lain di luar model penelitian yaitu sebesar  40.4 % yang harus dibuktikan 
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dengan penelitian lebih lanjut. Nilai korelasi berganda (R) yang terdapat adalah 

sebesar 0.772. nilai ini menunjukkan adanya keeratan hubungan antara variabel 

relationship marketing (X) terdiri dari kepercayaan, komitmen, komunikasi, dan 

penanganan konflik secara simultan dengan loyalitas pengguna (Y) sebesar 0.772. 

besarnya korelasi berganda ini bernilai positif yang berarti hubungan antara 

relationship marketing (X) secara simultan dengan loyalitas pengguna (Y) 

merupakan hubungan yang searah.  
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