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ABSTRAK 
Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia dipenuhi dengan tumbuh pesatnya belanja 
online. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi perusahaan jas pengiriman 
untuk bersaing diantaranya adalah selalu berusaha mendapatkan cara terbaik untuk 
merebut dan mempertahankan kepercayaan pelanggan. Salah satu cara yang dilakukan 
adalah memaksimal kan kualitas pelayanan dan kinerja karyawannya. Dengan 
ditingkatkannya kualitas pelayanan dan kinerja karyawannya, customer dapat 
mengetahui kelebihan atau kekurangan dari jasa pengiriman tersebut. Sehingga 
membuat pelanggan percaya menggunakan jasa pengiriman tersebut dan menjadi loyal 
untuk terus menggunakan jasanya. Agar kulitas pelayanan dan kinerja karyawannya 
harus diadakan training dan pelatihan khusus. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, kepercayaan pelanggan 
dan kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di Roxy Supermarket Banyuwangi dengan 
mengambil sampel 51 orang responden. Analisis yang digunakan untuk penelitian ini 
adalah uji regresi linier berganda, dengan terlebih dahulu item-item penelitian diuji 
validitas dan reliabilitas. Berdasarkan analisis regresi linier berganda hasilnya yaitu, Ŷ= 
0,010 + 0,224 X1 + 0,319 X2 + 0,474 X3. Variabel kualitas pelayanan (X1), kepercayaan 
pelanggan (X2), dan kinerja karyawan (X3) yang memiliki pengaruh paling dominan 
terhadap loyalitas pelanggan (Y) adalah variabel kinerja karyawan yaitu sebesar 0,474. 
 
Kata Kunci: Kualitas pelayanan, kepercayaan pelanggan, kinerja karyawan, loyalitas 
pelanggan 
 
 

ABSTRACT 
In recent years, Indonesia is filled with the rapid growth of online shopping. This is a 
challenge that companies must face to compete, among others, is always trying to get 
the best way to seize and maintain customer trust. One way to do is to maximize the 
quality of service and performance of its employees. With improved service quality and 
employee performance, customers can know the advantages or disadvantages of the 
delivery service. So as to make the customer believe using the delivery service and be 
loyal to continue to use his services. In order for the service quality and performance of 
its employees should be held special training and training. The purpose of this research 
is to know and analyze the influence of service quality, customer trust and employee 
performance. This research was conducted at Roxy Supermarket Banyuwangi by taking 
samples 51 respondents. The analysis used for this research is multiple linear regression 
test, with the first research items tested the validity and reliability. Based on multiple 
linear regression analysis the result is, Ŷ = 0,010 + 0,224 X1 + 0,319 X2 + 0,474 X3. 
Variable of service quality (X1), customer trust (X2), and employee performance (X3) 
which have the most dominant influence to customer loyalty (Y) is employee 
performance variable that is equal to 0,474. 
 
Keywords: Service quality, customer trust, employee performance, customer loyalty 
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1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Pada masa sekarang ini, semakin 
banyak kemajuan yang dicapai manusia 
seiring dengan perkembangan dibidang 
teknologi, perekonomian, industri, dan 
sosial budaya yang berdampak cukup 
besar terhadap hasil pembangunan 
nasional. Dalam industri jasa, loyalitas 
konsumen adalah sesuatu sesuatu yang 
tidak dapat diabaikan begitu saja. 
bahkan dalam perkembangannya saat 
ini, loyalitas merupakan salah satu 
konsep yang penting dalam studi 
pemasaran. Secara sederhana loyalitas 
adalah kesediaan pelanggan untuk 
terus berlangganan pada sebuah 
perusahaan dalam jangka panjang, 
dengan membeli dan menggunakan 
barang dan jasanya secara berulang 
ulang. Dalam tingkat ini tingkat loyalitas 
akan ditentukan oleh seberapa jauh 
persepsi konsumen mampu menyamai 
atau bahkan melampaui harapan 
konsumen. PT TIKI JNE merupakan 
perusahaan berbentuk PT yang 
bergerak dibidang jasa. Dalam proses 
operasionalnya PT TIKI JNE 
memprioritaskan kepuasan konsumen 
dalam pelayanan yang dapat 
melahirkan loyalitas konsumen, dalam 
upaya tersebut PT TIKI JNE harus 
memenuhi tingkat kepentingan dan 
harapan konsumen, dengan 
memperhatikan seluruh harapan 
konsumen maka konsumen akan 
menjadi pelanggan yang potensial. PT 
TIKI JNE merupakan institusi pelayanan 
kesehatan yang mengarah pada 
profesionalisme dibidang jasa 
pelayanan. Seperti perusahaan lainnya, 
PT TIKI JNE juga menghadapi berbagai 
tantangan. Tantangan saat ini adalah : 
struktur persaingan yang ketat yaitu 
banyaknya penyedia jasa sejenis. Maka 
konsumen menjadi lebih selektif 
sehingga tuntutan konsumen akan 
pelayanan jasa yang terbaik semakin 
meningkat. Penawaran jasa kepada 
konsumen harus didasarkan pada 
kepentingan konsumen dan kinerja 
karyawan oleh karena itu PT TIKI JNE 
harus memperhatikan setiap hal yang 

dianggap penting oleh konsumen. 
Berdasarkan latar belakang masalah 
tersebut, peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dan kajian teori 
yang lebih mendalam tentang sejauh 
mana kualitas pelayanan terhadap 
loyalitas pelanggan. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, 
maka yang menjadi permasalahan dari 
penelitian ini adalah : 
a. Apakah ada pengaruh dari kualitas 

pelayanan, kepercayaan 
pelanggan, kinerja karyawan 
secara simultan terhadap loyalitas 
pelanggan pada PT TIKI 
JNE Banyuwangi ? 

b. Apakah kualitas pelayanan 
berpengaruh secara parsial 
terhadap loyalitas pelanggan pada 
PT TIKI JNE Banyuwangi ? 

c. Apakah kepercayaan pelanggan 
berpengaruh secara parsial 
terhadap loyalitas pelanggan pada 
PT TIKI JNE Banyuwangi ? 

d. Apakah kinerja karyawan 
berpengaruh secara parsial 
terhadap loyalitas pelanggan pada 
PT TIKI JNE Banyuwangi ? 

e. Manakah diantara kualitas 
pelayanan, kepercayaan 
pelanggan, kinerja karyawan yang 
berpengaruh paling dominan 
terhadap loyalitas pelanggan pada 
PT TIKI JNE Banyuwangi ? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah 
yang ada di atas, maka tujuan yang 
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
a. Untuk menguji pengaruh kualitas 

pelayanan, kepercayaan pelanggan 
dan kinerja karyawan secara 
simultan terhadap loyalitas 
pelanggan pada PT TIKI JNE 
Banyuwangi. 

b. Untuk menguji pengaruh kualitas 
pelayanan secara parsial terhadap 
loyalitas pelanggan pada PT TIKI 
JNE Banyuwangi. 

c. Untuk menguji kepercayaan 
pelanggan secara parsial terhadap 
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loyalitas pelanggan pada PT TIKI 
JNE Banyuwangi. 

d. Untuk menguji pengaruh kinerja 
karyawan secara parsial terhadap 
loyalitas pelanggan pada PT TIKI 
JNE Banyuwangi. 

e. Untuk mengetahui pengaruh 
variabel mana yang lebih dominan 
terhadap loyalitas pelanggan pada 
PT TIKI JNE Banyuwangi. 

 
2. Kajian Teori 
2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini adalah 
salah satu peranan penting dalam 
melakukan suatu penelitian. Hasil-hasil 
penelitian terdahulu tidak hanya 
digunakan perbandingan dengan 
penelitian yang akan dilakukan, tapi 
hasil penelitian tersebut juga diharapkan 
akan menemukan kesenjangan 
penelitian. Adapula tinjauan penelitian 
terdahulu sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh 
Ernani Hadiyati) 2010 , yang berjudul 
Analisis Kualitas Pelayanan dan 
Pengaruhnya Terhadap Loyalitas 
Pelanggan Studi Kasus pada PT Pos 
Indonesia Variabel kualitas pelayanan 
yang meliputi bukti langsung (tangible), 
kehandalan (reability), tanggapan 
(renponsiviness), jaminan (Assuurance) 
dan perhatain (emphaty) terbukti 
berpengaruh signifikan baik secara 
simultan maupun parsial terhadap 
loyalitas pelanggan pada PT pos 
Indonesia 

Penelitian yang dilakukan oleh 
Ahmad (2014), yang berjudul Pengaruh 
Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan 
Terhadap Kepuasan Nasabah pada 
nasabah kospin cab wonosobo 
Terdapat penagruh kualitas layanan 
terhadap kepuasan nasabah Terdapat 
penagruh kepercayaan terhadap 
kepuasan nasabah. 

 
2.2. Landasan Teori  
a. Pengertian Kualitas Pelayanan  

Lupiyoadi dan hamdani 
(2009:175) mendefisinikan “kualitas 
produk (jasa) adalah sejauh mana 
produk memenuhi spesifikasi – 

spesifikasinya . sedangkan menurut 
Kotler & Keller (2006, 372) dalam 
jurnal (frannsisca andreani 2010) 
menyatakan bahwa “layanan 
adalah sebuah aktivitas yang 
diasosiasikan dengen elemen 
intangibility (Sesuatu yang abstrak) 
dimana di dalamnya interaksi 
antara pelanggan dengan penyedia 
layanan tetapi tidak berakibat 
terhadap suatu kepemilikan “. 

Pasurrahman, dkk dalam 
buku (Lupiyoadi dan hamdani 
2009:181) menyatakan bahwa ada 
dua faktor utama yang 
mempengaruhi kualitas layanan 
yaitu: persepsi pelanggan atas 
layanan yang nyata mereka terima 
(prceiped service) dan layanan 
yang sesungguhnya diharapkan 
(expected service). Jadi apabila 
jasa yang diterima atau dirasakan 
(perceived service) sesuai dengan 
yang diharapkan, maka kualitas 
jasa atau layanan dipresepsikan 
baik dan memuaskan. Jika jasa 
atau layanan yang diterima rendah 
daripada yang diharapkan, maka 
kualitas yang dipresepsikan buruk. 
Dengan demikian baik tidaknya 
kualitas layanan tergantung pada 
kemampuan penyedia jasa atau 
layanan dalam memenuhi harapan 
pelanggannya secara konsisten. 
untuk mencapai kepuasan 
pelanggan. Hanya dengan kualitas 
layanan yang prima pelanggan 
dapat terpuaskan. Karakteristik 
layanan Menurut Kotler dalam 
(Alma 2007:284) mengungkapkan 
ada lima faktor dominan kuliats jada 
yang di singkat TERRA yaitu: 
1) Tangible yaitu berupa 

penampian fisik perralatan dan 
berbagai materio komuniksi 
yang baik. 

2) Empathy yaitu kesediaan 
karyawan dan penguasaha 
untuk lebih peduli memberikan 
perhatian secara pribadi 
kepada pelanggan 

3) Responsiveness yaitu 
kemauan dari karyawan dan 
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penguasah untuk membantu 
pelanggan memberikan jada 
snegan cepat serta mendenger 
dan mengatasii keluhan dari 
pelanggan 

4) Reliability yaitu kemapuan 
untuk emmberikan jasa 
sesuai dengan yang 
dijanjikan terpecaya dan 
akurat 

5) Assurance yaitu berupa 
kemampuan karyawan untuk 
menimbulkan keyakinan dan 
kepercayaan terhadap janji 
yang telah di kemukakan 

 
b. Kinerja Karyawan 

Setiap perusahaan tentunya 
menginginkan kinerja karyawan 
tetap optimal sehingga tujuan 
perusahaan dapat tercapai. Kinerja 
dalam bahasa Inggris dikenal 
dengan sebutan performance 
artinya hasil kerja atau prestasi 
kerja. Menurut Armstrong dan 
Baron dalam Wibowo (2012:7) 
kinerja adalah hasil pekerjaan yang 
mempunyai hubungan kuat dengan 
tujuan strategi organisasi, 
kepuasan konsumen, dan 
memberikan konstribusi pada 
ekonomi. Dengan demikian kinerja 
adalah tentang melakukan 
pekerjaan dan hasil yang dicapai 
dari pekerjaan tersebut. Pengertian 
kinerja atau prestasi kerja diberi 
batasan oleh Sedarmayanti 
(2011:259) sebagai sesuatu hasil 
yang telah dikerjakan (thing done) 
yang berarti perbuatan, 
pelaksanaan pekerja, prestasi 
kerja, pelaksanaan pekerjaan yang 
berdaya guna. Dari batasan 
tersebut Sedarmayanti (2011:260) 
menyimpulkan bahwa kinerja 
adalah hasil kerja seorang pekerja, 
sebuah proses manajemen atau 
suatu organisasi secara 
keseluruhan, dimana hasil kerja 
tersebut harus dapat ditunjukkan 
buktinya secara konkrit dan dapat 
diukur (dibandingkan dengan 
standar yang telah ditentukan). Dari 

beberapa definisi diatas mengenai 
kinerja, peneliti menyimpulkan 
bahwasannya kinerja adalah hasil 
kerja seseorang yang sudah 
dikerjakan secara legal sesuai 
dengan tanggung jawab yang 
diberikan kepadanya pada periode 
waktu tertentu. 

Menurut Simamora dalam 
mangkunegara (2010:14) kinerja 
dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 

 Faktor individual Faktor 
individual yang terdiri dari 
kemampuan dan keahlian, latar 
belakang dan demografi. 

 Faktor psikologis Faktor 
psikologis terdiri dari presepsi 
sikap (attitude), personal, 
pembelajaran dan motivasi. 

 Faktor organisasi Faktor 
organisasi terdiri dari sumber 
daya, kepemimpinan, 
penghargaan, struktur job 
design.  
Menurrut Timpe dalam 

Mangkunegara (2010:3) 
bahwasannya faktor – faktor yang 
mempengaruhi kinerja terdiri dari: 

 Faktor Internal (disposisional)  
Faktor yang berhubungan 
dengan sifat- sifat seseorang. 
Misalnya, kinerja seseorang 
baik disebabkan karena 
mempunyai kemampuan tinggi 
dan seseorang itu tipe pekerja 
keras, sedangkan seseorang 
mempunyai kinerja jelek 
disebabkan orang tersebut 
mempunyai kemampuan 
rendah dan tidak memiliki 
upaya – upaya untuk 
memperbaiki kemampuannya. 

 Faktor Eksternal 
Faktor – faktor yang 
mempengaruhi kinerja 
seseorang yang berasal dari 
lingkungan. Seperti: perilaku, 
sikap dan tindakan – tindakan 
rekan kerja, bawahan atau 
pimpinan, fasilitas kerja, dan 
iklim organisasi. 

Menurut Davis dalam 
Mangkunegara (2010:13) 
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faktor yang mempengaruhi 
pencapaian kinerja yaitu: 

 Faktor Kemampuan (ability) 
Secara psikologis, kemampuan 
terdiri dari kemampuan potensi 
(IQ) dan kemampuan reality 
(knowledge+skiil). Artinya, 
pimpinan dan karyawan yang 
memiliki IW diatas rata – rata 
IQ 110-120 apalagi IQ seperior, 
very superior, gifted, dan 
genius dengan pendidikan 
yang memadai untuk 
jabatannya dan terampil dalam 
mengerjakan pekerjaan sehari 
– hari, maka akan lebih mudah 
mencapai kinerja maksimal. 

 Faktor Motivasi (motivation) 
Motivasi diartikan suatu sikap 
(attitude) pimpinan karyawan 
terhadap situasi kerja di 
lingkungan organisasinya. 
Mereka yang bersikap positif 
(pro) terhadap situasi kerjanya 
akan menunjukkan motivasi 
kerja tinggi dan sebaliknya. 
Situasi kerja yang dimaksud 
mencakup antara lain 
hubungan kerja, fasilitas kerja, 
iklim kerja, kebijakan pimpinan, 
pola kepemimpinan kerja dan 
kondisi kerja. Berikut adalah 
rumus dari pendapat Keith 
Davis:  
Human Performance = Ability x 
Motivation 
Motivation = Attitude x Situation 
Ability = Knowledge x Skill 

 
3. Kepercayaan Pelanggan 

Kepercayaan didefinisikan sebagai 
kesediaan untuk bersandar pada 
mitra bisnis yang dipercayai. 
Menurut Garbarino dan Johnson 
dalam Harsini Soetomo (2004 
:234), pengertian kepercayaan 
(trust) dalam pemasaran jasa lebih 
menekankan pada sikap individu 
yang mengacu kepada keyakinan 
pelanggan atas keterandalan jasa 
yang diterimanya. Menurut 
Vandayuli (2003:150) salah satu 
faktor keberhasilan relationship 

adalah faktor trust/kepercayaan 
dari pihak-pihak yang terlibat dalam 
hubungan tersebut. Menurut 
Dharmmesta dan Indahwati 
(2005:288) pada saat seseorang 
mempercayai pihak lain dalam 
hubungan antar pribadi, ia akan 
menggantungkan dirinya pada 
pihak lain tersebut dan selanjutnya 
akan memunculkan niatnya untuk 
mempertahankan hubungan yang 
direpresentasikan dalam bentuk 
kesetiaan membeli.  
 

4. loyalitas 
Loyalitas pelanggan adalah 
komitmen pelanggan terhadap 
suatu merek, toko, atau pemasok, 
berdasarkan sikap yang sangat 
positif dan tercermin dalam 
pembelian yang dilakukan secara 
berulang - ulang (Sheth dan 
Mital,2004 dalam Tjiptono,2004 : 
387). Jurnal Ilmu & Riset 
Manajemen Vol. 2 No. 6 (2013) 
Menurut Lupiyadi (2010 : 42) pasar 
dapat disegmentasikan 
berdasarkan loyalitas pelanggan ke 
dalam empat kelompok, yaitu : 
1) Hard care loyals, yakni 

kelompok konsumen yang 
benar-benar loyal terhadap 
satu macam produk. 

2) Soft core loyals, yakni 
kelompok konsumen yang 
agak loyal, mereka loyal 
terhadap dua produk atau 
menyukai suatu produk tetapi 
kadang-kadang menggunakan 
produk lain. 

3) Shifting loyals, yakni kelompok 
yang suka berpindah dari 
merek satu ke merek yang 
lainnya. 

4) Switchers, yakni kelompok 
konsumen yang tidak 
menunjukkan loyalitas 
terhadap merek apapun, 
mereka lebih menyukai 
sesuatu yang baru muncul  
Menurut Tjiptono (2000:109) 

Pada dasarnya ada dua perspektif 
utama menyangkut loyalitas 



Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Pelanggan Dan Kinerja Karyawan Terhadap 
Loyalitas Pelanggan Pada PT Tiki JNE Banyuwangi 913 

 

merek: loyalitas merek sebagai 
perilaku dan loyalitas merek 
sebagai sikap. 
1) Evaluasi Alternatif Konsumen 

memiliki sikap beragam dalam 
memandang atribut yang 
relevan dan penting menurut 
manfaat yang mereka cari. 
Kumpulan keyakinan atas 
merek tertentu membentuk 
citra merek, yang disaring 
melalui dampak persepsi 
selektif, distorsi selektif dan 
ingatan selektif. 

2) Keputusan Pembelian Dalam 
tahap evaluasi, para konsumen 
membentuk preferensi atas 
merek-merek yang ada di 
dalam kumpulan pilihan. Faktor 
sikap orang lain dan situasi 
yang tidak dapat diantisipasi 
yang dapat mengubah niat 
pembelian termasuk faktor-
faktor penghambat pembelian. 
Dalam melaksanakan niat 
pembelian, konsumen dapat 
membuat lima sub-keputusan 
pembelian, yaitu: keputusan 
merek, keputusan pemasok, 
keputusan kuantitas, 
keputusan waktu dan 
keputusan metode 
pembayaran. 

3) Perilaku Pasca Pembelian 
Para pemasar harus 
memantau kepuasan pasca 
pembelian, tindakan pasca 
pembelian dan pemakaian 
produk pasca pembelian, yang 
tujuan utamanya adalah agar 
konsumen melakukan 
pembelian ulang 

 
3. METODE PENELITIAN 
3.1. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah 
suatu definisi yang diberikan variabel 
dengan cara memberikan arti atau 
menspesifikasikan kegiatan maupun 
membenarkan sesuatu operasional 
yang diperlukan untuk mengukur 
variabel tersebut (Nasir : 1997) dalam 
Pradita. Dalam penelitian ini definisi 

operasional dari variabel penelitian 
adalah sebagai berikut : 
a. Kualitas pelayanan ( X1 )  

Menurut Kotler dan Amstrong 
(2012:283) adalah kemampuan 
suatu produk dalam 
memperagakan fungsinya, hal ini 
termasuk keseluruhan durabilitas, 
realibitas, ketepatan, kemudahan 
pengoperasian, dan reparasi 
produk, juga atribut produk lainnya. 
Adapun Indikator yang akan 
digunakan untuk penelitian ini 
adalah : 
1) Fasilitas pelayanan (Tangible) 
2) Ketepatan pelayanan 

(Reability) 
3) Ketepatan pelayanan 

(Responsiviness)  
4) Jaminan keamanan dan 

kenyamanan (Asurance) 
5) Perhatian (Emphaty) 

b. Kepercayaan Pelanggan ( X2 ) 
Kepercayaan didefinisikan sebagai 
kesediaan untuk bersandar pada 
mitra bisnis yang dipercayai. 
Adapun indikator yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah: 
1) Kesesuaian harga dengan 

manfaat 
2) Kesesuaian harga dengan 

kualitas 
3) Percaya JNE jasa pengiriman 

yang aman 
c. Kinerja Karyawan ( X3) 

Pengertian kinerja atau 
prestasi kerja diberi batasan oleh 
Sedarmayanti (2011:259) sebagai 
sesuatu hasil yang telah dikerjakan 
(thing done) yang berarti perbuatan, 
pelaksanaan pekerja, prestasi 
kerja, pelaksanaan pekerjaan yang 
berdaya guna. Adapun indikator 
yang 
digunakan dalam penelitian ini : 
1) Kualitas kerja 
2) Kuantitas kerja 
3) Keandalan 

d. Variabel Terikat ( Y ) Loyalitas 
pelanggan Indikator yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
1) Pembelian ulang 
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2) Tidak berpengaruh dengan 
produk lain 

3) Merekomendasikan 
 
3.2. Populasi dan Sampel 

Jumlah sampel dalam penelitian ini 
adalah 51 pelanggan pada PT Tiki JNE 
Banyuwangi mengingat jumlah populasi 
dari sampel tersebut sangatlah besar 
sehingga peneliti tidak mungkin 
mempelajari semua yang ada pada 
populasi, hal itu dikarenakan 
keterbatasan dana, tenaga dan waktu. 
Pengumpulan data dilakukan dengan 
melakukan wawancara dan menyebar 
kuesioner. Instrumen penelitian 
menggunakan skala likert. Teknik 
analisis menggunakan regresi linier 
berganda dengan bantuan program 
SPSS versi 20.  
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji validitas dilakukan dengan 
menghitung nilai korelasi dari tiap-tiap 
indikator pertanyaan dan didapat hasil 
bahwa semua indikator pertanyaan 
memiliki nilai di atas 0,2759 yang berarti 
semua indikator pertanyaan dalam 
dalam kuesioner adalah valid. Uji 
reliabilitas dilakukan dengan 
menghitung nilai koefisien alpha dari 
semua variabel dan diperoleh hasil 
semua variabel menunjukkan nilai 
diatas 0,6 yang berarti semua variabel 
adalah reliabel. Analisis statistik yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu 
regresi linier berganda. Analisis ini 
digunakan untuk mengetahui besarnya 
pengaruh variabel-variabel bebas 
(independen) yaitu variabel Kualitas 
Pelayanan (X1), Kepercayaan 
pelanggan (X2), Kinerja Karyawan (X3) 
terhadap variabel terikat (dependent) 
yaitu Loyalitas Pelanggan (Y). Besarnya 
pengaruh variabel tersebut secara 
bersama-sama dapat dihitung melalui 
persamaan regresi linier berganda. 
 
 
 
 
 
 

4.1. Uji Regresi Linier Berganda 
Tabel 1. Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel B 
T 

hitung 
Sig 

Konstanta  0,010  0,022  0,982 

Kualitas 
Pelayanan  

0,224  1,659  0,104 

Kepercayaan 
Pelanggan 

0,319  2,392  0,021 

Kinerja Karyawan  0,474  3,712  0,001 

F hitung  31,611   

R  0,818   

R Square  0,669   

Adjust R Square  0,647   

Variabel Terikat:  Loyalitas Pelanggan ( Y ) 

F table  3,2   

t table  2,0075   

Sig 0,000   

Sumber: Data diolah 
Dari tabel diatas dapat disusun model 
regresi berganda sebagai berikut : 
Ŷ = 0,010+ 0,224X1+0,319X2+0,474X3 
a. β0,= 0,010 artinya dalam model ini 

perpotongan garis regresi dengan 
sumbu Y terletak pada titik 0,010 

b. β1 = 0,224 menyatakan bahwa 
setiap penambahan 1(satu) skor 
variabel kualitas pelayanan akan 
meningkatkan loyalitas pelanggan 
sebesar 0,224 

c. β2 = 0,319 menyatakan bahwa 
setiap penambahan 1(satu) skor 
variabel kepercayaan pelanggan 
akan meningkatkan loyalitas 
pelanggan sebesar 0,319. 

d. β3 = 0,474 menyatakan bahwa 
setiap penambahan 1(satu) skor 
variabel kinerja karyawan akan 
meningkatkan loyalitas pelanggan 
sebesar 0,474. 

 
4.2. Uji F 

Tabel 2 Uji F 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Sig. 

Regression  
Residual  
Total  

9,075 
4,498 

13,573 

3 
47 
50 

3,025 
0,096 

 

31,61 
 
 

,000b 
 
 

Sumber: Data diolah 
Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan menggunakan SPSS V.20 dan 
gambar kurva diatas, dimana F tabel 3,2 
sedangkan F hitung 31,6 berarti F hitung 
> F tabel dengan tingkat signifikan 
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sebesar 0,000 maka H0 ditolak dan Ha 
diterima, sehingga dapat ditarik 
kesimpulan Variabel citra merek (X1) 
dan iklan (X2) secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap 
variabel keputusan pembelian (Y) 
 
4.3. Uji t 
Tabel 3 Uji t 
Model Unstandardiz

ed 
Coefficients 

Stand
ardize

d 
Coeffi
cients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 (Cons)  
RATA_X1  
RATA_X2  
RATA_X3 

,010  
,224  
,319  
,474  

,461  
,135  
,134  
,128  

 
,209  
,309  
,415  

0,022  
2,124  
2,392  
3,712  

,982 
,104 
,021 
,001 

Sumber: Data diolah 
a. Diketahui bahwa thitung = 2,124 

dan ttabel = 2,0075 sehingga nilai 
thitung > ttabel maka H2 diterima 
atau tidak berpengaruh yang 
artinya variabel Kualitas 
Pelayanan tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan 
terhadap variabel Loyalitas 
pelanggan. 

b. Diketahui bahwa thitung = 2,392 
dan ttabel = 2,0075 sehingga nilai 
thitung > ttabel  maka H3 tidak 
dapat ditolak atau berpengaruh 
yang artinya variabel 
Kepercayaan pelanggan memiliki 
pengaruh signifikan terhadap 
variabel Loyalitas pelanggan. 

c. Diketahui bahwa thitung = 3,712 
dan ttabel = 2,0075 sehingga nilai 
thitung > ttabel maka H4 tidak 
dapat ditolak atau berpengaruh 
yang artinya variabel Kinerja 
karyawan berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Loyalitas 
pelangggan 

 
4.4. Koefisien Determinasi 
Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 ,818a ,669 ,647 ,30935 

Sumber: Data diolah 

Dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R 
square sebesar 0,647 yang artinya 
dengan memasukkan variabel Kualitas 
pelayanan, kepercayaan pelanggan, 
dan kinerja karyawan ke dalam faktor 
model, maka dapat digunakan untuk 
menjelaskan 64,7% perubahan yang 
terjadi pada loyalitas pelanggan. 
Sisanya sebesar 35,3% dijelaskan oleh 
variabel diluar model ini. 

 
4.5. Uji Multikolinearitas 
Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

RATA_X1  
RATA_X2  
RATA_X3 

,446 
,421 
,564 

2,244 
2,374 
1,773 

Sumber: Data diolah 
Dalam penelitian ini menggunakan 

VIF < 5, yang dimana apabila jika 
besarnya VIF melebihi 5 maka model 
regresi menunjukkan adanya 
multikolinieritas. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dalam model yang 
dihasilkan dalam SPSS ditunjukkan 
pada tabel dimana VIF lebih kecil dari 5 
untuk masing-masing variabel eksogen 
sehingga dapat disimpulkan bahwa 
dalam model tersebut tidak terjadi 
multikolinieritas. 
 
4.6. Uji Multikolinearitas 
Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Unstandardiz
ed 

Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents 

t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 
RATA_X1 
RATA_X2 
RATA_X3 

,010 
,224 
,319 
,474 

,461 
,135 
,134 
,128 

 
,209 
,309 
,415 

,022 
2,124 
2,392 
3,712 

,982 
,104 
,021 
,001 

Sumber: Data diolah 
Model regresi dalam penelitian ini 

pada variabel iklan dan citra merek tidak 
mengandung gejala 
heteroskedastisitas, karena hasil regresi 
residual terhadap variabel bebas 
mempunyai nilai –thitung < -ttabel. 
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Dalam penelitian ini akan dibahas 
secara detail dan satu persatu dari tiap-
tiap jalur pada model penelitian ini. 
Adapun pembahasannya adalah 
sebagai berikut: 
a. Pengaruh variabel kualitas 

pelayanan (X1), variabel 
kepercayaan pelanggan (X2) dan 
variabel kinerja karyawan (X3) 
terhadap variabel loyalitas 
pelanggan (Y). 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel 
kualitas pelayanan (X1), 
variabel kepercayaan pelanggan 
(X2)dan variabel kinerja karyawan 
(X3) terhadap variabel keputusan 
pembelian (Y), artinya apabila 
pelayanan yang baik diberikan 
maka dapat mempertahankan 
pelanggan dengan baik meskipun 
ada perusahaannya baru yang 
semakin banyak dipasaran faktor 
kualitas pelayanan, kepercayaan 
pelanggan, dan kinerja karyawan 
menjadi hal yang penting untuk 
tetap menjaga dan 
mempertahankan pelanggan 
tersebut guna untuk mempengaruhi 
loyalitas pelanggan, maka hal ini 
dapat membujuk pelanggan agar 
untuk menggunakan jasa tersebut, 
dengan demikian hipotesis 1 (H1) 
diterima. 

b. Pengaruh variabel kualitas 
pelayanan (X1) terhadap variabel 
loyalitas pelanggan (Y). 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel 
kualitas pelayanan (X1) mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan 
terhadap variabel loyalitas 
pelanggan (Y), artinya apabila 
kualitas pelayanan sudah terbentuk 
dengan baik maka dengan mudah 
jasa yang diberikan tersebut akan 
cepat mempengaruhi loyalitas 
pelanggan, dengan demikian 
hipotesis 2 (H2) diterima. 

c. Pengaruh variabel kepercayaan 
pelanggan (X2) terhadap variabel 
loyalitas pelanggan (Y). 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel 
kepercayaan pelanggan (X2) 
mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel 
loyalitas pelanggan (Y), artinya 
apabila kepercayaan sudah 
terbangun dengan baik dan 
pelanggan yakin maka dengan 
mudah jasa yang diberikan tersebut 
akan cepat mempengaruhi loyalitas 
pelanggan, dengan demikian 
hipotesis 3 (H3) diterima 

d. Pengaruh variabel kinerja karyawan 
(X3) terhadap variabel loyalitas 
pelanggan (Y). 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel 
kinerja karyawan (X3) mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan 
terhadap variabel loyalitas 
pelanggan (Y), artinya apabila 
kinerja yang baik, ramah, 
berkualitas sumber daya 
manusianya maka dengan mudah 
jasa yang diberikan tersebut akan 
cepat mempengaruhi loyalitas 
pelanggan, dengan demikian 
hipotesis 3 (H3) diterima 

e. Variabel kinerja karyawan (X3) 
mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap variabel loyalitas 
pelanggan (Y). 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan variabel kinerja 
karyawan (X3) mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan 
terhadap variabel loyalitas 
pelanggan (Y) dan mempunyai nilai 
koefisien terbesar dibandingkan 
dengan nilai koefisien variabel 
kualitas pelayanan dan kinerja 
karyawan sebesar 3,712 artinya 
variabel kinerja karyawan 
mempunyai pengaruh paling 
dominan terhadap variabel 
loyaalitas pelanggan, dengan 
demikian hipotesis 

 
5. Simpulan dan Saran 
5.1. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian 
dan pembahasan tentang Pengaruh 
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Kualitas Pelayanan, Kepercayaan 
pelanggan dan Kinerja karyawan yang 
paling mempengaruhi Terhadap 
loyalitas pelanggan Pada PT. Tiki JNE 
Banyuwangi, dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
a. Dari semua pertanyaan yang 

diajukan kepada responden 
dikatakan Valid karena rhitung dari 
variabel X1,X2,X3 dan Y lebih besar 
dari nilai kritis yaitu 0,2579. 

b. Semua pertanyaan yang diajukan 
kepada responden juga dikatakan 
Reliabel karena mendapatkan hasil 
lebih besar dari 0,6. 

c. Persamaan Uji regresi Linier 
berganda diperoleh persamaan 
regresi : 
Ŷ = 0,010+ 
0,224X1+0,319X2+0,474X3 
B0 = Konstanta sebesar 0,010 
menyatakan letak titik potong garis 
persamaan regresi pada sumbu Y 
skor ini tidak dijelaskan secara 
ekonomis, namun hanya dapat 
dijelaskan secara matematis. 
B1 = Koefisien regresi X1 sebesar 
0,224 menyatakan bahwa setiap 
kenaikan (satu) skor variabel 
kualitas pelayanan akan 
meningkatkan loyalitas pelanggan 
sebesar 0,214 dengan asumsi 
variabel lainnya tetap. 
B2 = Koefisien regresi X2 sebesar 
0,030 menyatakan bahwa setiap 
kenaikan (satu) skor variabel 
kualitas pelayanan akan 
meningkatkan loyalitas pelanggan 
sebesar 0,030 dengan asumsi 
variabel lainnya tetap. 
B3 = Koefisien regresi X3 sebesar 
0,807 menyatakan bahwa setiap 
kenaikan (satu) skor variabel 
kualitas pelayanan akan 
meningkatkan loyalitas pelanggan 
sebesar 0,807 dengan asumsi 
variabel lainnya tetap. 

d. Dari Perhitungan Uji F, diperoleh 
Fhitung sebesar 31,666, karena 
Fhitung > F tabel atau 
31,666>3,2dan Fhitung lebih kecil 
dari 5% yaitu 0,000< 0,05 maka 
menerima Hi dan Menolak Ho 

artinya model regresi berganda 
tersebut merupakan model regresi 
yang bisa dipengaruhi antara 
Pengaruh Kualitas Pelayanan, 
Kepercayaan pelanggan dan 
Kinerja karyawan secara bersama-
sama terhadap variabel loyalitas 
pelanggan ( Y ). 

e. Dari hasil Uji Hipotesis t diperoleh : 
1) Kualitas Pelayanan, diperoleh t 

hitung = 2,124 dan t tabel 
=2.0075 yang berarti t hitung > 
t tabel dengan demikian H0 
ditolak, artinya bahwa variabel 
Kualitas Pelayanan 
berpengaruh secara parsial 
terhadap loyalitas pelanggan. 

2) Kepercayaan pelanggan , 
diperoleh t hitung = 2.392 dan t 
tabel =2.0075 yang berarti t 
hitung > t tabel dengan 
demikian H0 ditolak, artinya 
bahwa variabel kepercayaan 
pelanggan berpengaruh secara 
parsial terhadap loyalitas 
pelanggan. 

3) Kinerja karyawan diperoleh t 
hitung = 3,712 dan t tabel 
=2.0075 yang berarti t hitung > 
t tabel dengan demikian H0 
ditolak, artinya bahwa variabel 
Kinerja karyawan berpengaruh 
secara parsial terhadap 
loyalitas pelanggan. 

f. Nilai Adjusted R square sebesar 
0,647 yang artinya dengan 
memasukkan variabel 
Pengaruh Kualitas Pelayanan, 
Kepercayaan pelanggan dan 
Kinerja karyawan ke 
dalam faktor model, maka dapat 
digunakan untuk menjelaskan 
64,7% perubahan 
yang terjadi pada loyalitas 
pelanggan . Sisanya sebesar 
35,3% dijelaskan oleh variabel 
diluar model ini. 

g. Pada Uji asumsi klasik 
Multikolinieritas menunjukan 
bahwa masing-masing 
variabel mempunyai nilai VIF 
lebih kecil dari 10 maka dapat 
disimpulkan masingmasing 
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variabel tidak mempunyai 
persoalan Multikolineritas. Pada 
Uji asumsi Klasik 
Heteroskedastisitas. nilai thitung 
< t tabel maka dapat disimpulkan 
bahwa tidak terjadi 
Heteroskedastisitas. 

h. Pada Variabel Pengaruh 
Kualitas Pelayanan, 
Kepercayaan pelanggan dan 
Kinerja karyawan yang paling 
berpengaruh terhadap loyalitas 
pelanggan adalah Variabel 
Kinerja Karyawan karena 
mendapatkan Nilai paling tinggi 
sebesar 3,712. 

 
5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil kesimpulan, 
peneliti dapat memberi saran-saran 
sebagai berikut : 
a. Kualitas Pelayanan adalah salah 

satu faktor yang mempengaruhi 
loyalitas pelanggan, oleh karena itu 
untuk meningkatkan jumlah 
pelanggan maka Kualitas 
pelayanan pada PT.Tiki JNE 
Banyuwangi harus bisa bersaing 
dengan competitor. 

b. Kepercayaan pelanggan juga 
menjadi faktor yang mempengaruhi 
loyalitas pelanggan menggunakan 
jasa, oleh karena itu untuk 
meningkatkan kepercayaan 
pelanggan dalam menggunakan 
jasa juga harus dapat bersaing 
denga competitor. 

c. Kinerja karyawan juga menjadi 
faktor yang mempengaruhi loyalitas 
pelanggan, oleh sebab itu untuk 
meningkatkannya tentunya baik 
dengan performa karyawan 
maupun jenis kemampuan 
karyawan yang lainnya maka 
PT.Tiki JNE Banyuwangi harus bisa 
bersaing denga para competitor 
dengan mengedepankan 
keunggulannya. 
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