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ABSTRAK 

 
Pada saat ini, industri yang sedang bertumbuh dengan pesat di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, 

salah satunya kafe atau coffee shop. Di kota Surabaya pun, industri yang kini sedang tumbuh dengan pesat dan 

menjadi primadona adalah coffee shop. Tingginya tingkat pertumbuhan dari coffee shop yang ada di Surabaya in 

tidak terlepas dari konsumsi kopi masyarakat Surabaya yang semakin meningkat. Selain konsumsi kopi yang 

meningkat, perubahan gaya hidup  masyarakat Surabaya yang kini lebih menyukai minum kopi di kafe maupun 

coffee shop karena dirasa lebih santai juga turut membantu pertumbuhan coffee shop yang ada di Surabaya. Untuk 

dapat bertahan dalam persaingan, setiap coffee shop perlu untuk meningkatkan Customer Loyalty. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menganalisa pengaruh dari Customer 

Loyalty melalui variabel Customer Satisfaction, Trust, Switching Barrier, Service Quality dan Intimacy dari pelanggan 

“Starbucks” di Surabaya. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah untuk menambah pengetahuan di bidang manajemen, dalam hal ini yang berhubungan dengan variabel 

Customer Loyalty, Customer Satisfaction, Trust, Switching Barrier, Service Quality dan Intimacy yang pada akhirnya 

akan membentuk kesuksesan dari perusahaan dalam jangka panjang. 

Penelitian ini merupakan penelitian kausal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif 

dengan pengolahan data menggunakan statistical product and service solutions (SPSS) versi 22.0. Pengumpulan data 

pada penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada responden yang sesuai dengan karakteristik 

sampel yang telah dijelaskan. Kuesioner akan disebar sebanyak 127 responden dengan karakteristik yang merupakan 

pelanggan Starbucks yang berusia 18-60 tahun dan melakukan pembelian di “Starbucks” lebih dari sekali dalam 3 

bulan terakhir serta berdomisili di Surabaya. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Service Quality terhadap Customer Satisfaction memiliki 

koefisien regresi dengan nilai sebesar 0.477, lalu pengaruh Service Quality terhadap Trust dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0.329, pengaruh Intimacy terhadap Trust dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.163, pengaruh 

Customer Satisfaction terhadap Customer Loyalty dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.291, pengaruh Trust 

terhadap Customer loyalty dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.174, dan terakhir pengaruh Switching barrier 

terhadap Customer loyalty dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.264. 

 

Kata kunci: Customer Loyalty, Customer Satisfaction, Trust, Switching Barrier, Service Quality, Intimacy, Starbucks. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 
Globalisasi yang terjadi tahun 2015 

membuat kompetisi di dunia bisnis semakin ketat. 

Produsen dituntut memberikan sesuatu yang lebih 

terhadap produk-produknya kepada pelanggan agar 

pelanggan tersebut tertarik untuk tetap loyal  

terhadap produknya. Ada beberapa alasan pelanggan 

loyal terhadap suatu produk, salah satunya adalah 

kepuasan pelanggan, di mana kepuasan pelanggan 

adalah tingkat di mana anggapan terhadap produk 

sesuai dengan harapan seorang pembeli. Harapan 

pelanggan umumnya merupakan perkiraan atau 

keyakinan pelanggan tentang apa yang akan 

diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi  

 

 

 

suatu produk (Armstrong, 2002 dalam Mandasari & 

Adhitama, 2011).  Sebagai salah satu jenis usaha 

yang bergerak di bidang makanan dan minuman, 

Starbucks tidak lepas dari persaingan yang semakin 

ketat karena dalam beberapa tahun terakhir ini 

industri yang berkembang adalah industri makanan 

dan minuman terutama kafe-kafe kopi di Indonesia. 

Menurut Sekretaris Asosiasi Eksportir Kopi 

Indonesia (AEKI) Jatim, Ichwan Nursidik, hal ini 

dikarenakan kafe-kafe kopi di Indonesia 

memodifikasi cara penyajian kopi. Fenomena ini 

dijadikan sebagai peluang usaha. Para pemain yang 

terlibat dalam kafe-kafe kopi ini tidak hanya terdiri 
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dari pemain lokal (kafe lokal) tetapi juga pemain 

asing (kafe asing) yang terlibat di dalamnya. Salah 

satu pemain asing (kafe asing) yang ikut 

mengembangkan usaha kafe kopi di Indonesia 

adalah Starbucks. Faktor lain adalah terjadinya 

perubahan gaya hidup masyarakat yang mendorong 

kafe-kafe kopi atau coffee shop bisa berkembang 

dalam beberapa tahun belakangan (www.kadinindo 

nesia.or.id, diunduh pada tanggal 8 Juni 2015).   

Saat ini pertumbuhan bisnis makanan dan 

minuman masih tercatat sebagai pertumbuhan yang 

tinggi di berbagai belahan dunia dan akan selalu 

berkembang. Banyak outlet yang menawarkan 

produk makanan dan minuman dalam berbagai 

bentuk (Nonto, 2006 dalam Mandasari & Adhitama, 

2011). Industri minuman di Indonesia tumbuh 

dengan pesat dalam beberapa waktu terakhir, seperti 

yang dikutip dari Media Indonesia 

(www.mediaindonesia.com, di unduh 8  Juni 2015). 

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman 

Indonesia (Gapmmi) menjelaskan target 

pertumbuhan industri makanan dan minuman di 

dorong beberapa faktor: (1) pertumbuhan makro 

ekonomi Indonesia yang terus membaik bahkan 

mendapat peringkat investasi layak beberapa waktu 

lalu. (2) hingga triwulan ketiga 2014 pertumbuhan 

industri makanan dan minuman telahmencapai 

7,29% lebih tinggi di banding pertumbuhan industri 

nonmigas yang besarnya 6,49%. Dengan besarnya 

jumlah penduduk Indonesia di tunjang makro 

ekonomi yang bagus, maka daya beli masyarakat 

juga diproyeksikan meningkat. Pada 2014, penjualan 

seluruh produk makanan dan minuman, baik primer 

maupun olahan mencapai Rp 650 triliun. Dan 

diproyeksikan bisa meningkat menjadi Rp 710 

triliun (www.eksekutif.co.id, di unduh pada tanggal 

17 Juni 2015). 

Permintaan makanan dan minuman terus 

meningkat setiap tahunnya dikarenakan makanan 

dan minuman merupakan salah satu kebutuhan 

pokok yang paling penting bagi setiap orang. Seiring 

dengan berkembangnya jaman, masyarakat kota 

pada saat ini mengalami perubahan gaya hidup 

(lifestyle). Berawal dari kesibukan masyarakat yang 

membuat jenuh dan ingin mencari suasanan yang 

baru. Suasanan yang baru itu dapat di temukan di 

kafe, sehingga membuat kafe jadi berkembang. 

Salah satu manifestasi gaya hidup modern saat ini 

adalah kebiasaan kelompok masyarakat tertentu 

yang suka berkumpul di cafe, coffee shop atau kedai 

kopi (Widjaja et al., 2007).Industri cafe memang 

merupakan dunia yang cepat menyebar seiring 

dengan gaya hidup masyarakat yang berkembang 

pesat. Terbukti dengan banyaknya coffee shop dan 

kedai kopi yang tumbuh segar di mana-mana, 

terutama yang berbasis minuman kopi 

(www.bakerymagazine.com, diunduh 17 Juli 2015). 

Konsumsi kopi dalam negeri sendiri 

cenderung terus meningkat 6%-8% per tahun. Hal 

ini di sebabkan kebiasaan minum kopi murni di cafe 

terus berkembang, sehingga konsumsi kopi di 

Indonesia melonjak luar biasa. Menurut Wakil Ketua 

Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Jateng, 

Mulyono Soesilo, konsumsi dalam negeri tahun 

2014 berjumlah 3 juta-3,4 juta karung. Saat ini 

minimal konsumsi di prediksi akan mencapai 3,5 

juta-4 juta karung atau setara 240.000 ton-270.000 

ton(www.suaramerdeka.com, diunduh 14 Juli 2015). 

Berdasarkan data Indonesia Coffee Festival (ICF), 

Indonesia menjadi penghasil kopi Robusta (85%) 

terbanyak, di susul oleh kopi Arabika (15%) 

(www.Tribunnews.com, diunduh 20 Juli 2015). 

Indonesia di kenal sebagai salah satu 

penghasil kopi terbaik di dunia, bisnis kopi di 

Indonesia sendiri dapat berkembang karena 

banyaknya bahan baku kopi yang di hasilkan oleh 

Indonesia. Ironisnya, masyarakat di Indonesia 

sendiri belum banyak yang mengetahui bahwa 

sebagian merek kopi impor yang menjamur saat ini 

sebenarnya berasal dari Indonesia. Dengan 

banyaknya merek-merek kedai kopi besar asal luar 

negeri, adalah sebuah ironi bahwa Indonesia salah 

satu penghasil kopi terbesar di dunia harus membeli 

minuman-minuman kopi dengan harga yang 

berlipat-lipat. Sukses Starbucks sebagian besar 

dicapai melalui pengiklanan dari mulut ke mulut, 

dan hal ini membuat namanya menjadi kata yang 

populer. Pada tahun fiskal 2004, Starbucks meraih 

catatan 1,344 toko di seluruh dunia. Sejarah 

Starbucks menunjukkan bagaimana sebuah toko 

roasting kopi regional berskala kecil, penjual biji 

kopi, menjadi sebuah perusahaan internasional 

dengan lebih dari 9.000 lokasi di 34 negara yang 

melayani 20 juta pelanggan lebih dalam waktu 

seminggu (www.rumahkopi.com, diunduh pada 

tanggal 20 Juli 2015) 

Starbucks diambil dari kisah Moby Dick. 

Buku yang sangat terkenal pada tahun 1851 ditulis 

oleh Herman Melvile, Starbucks adalah nama dari 

pasangan pelaut muda yang berlayar disekitar 

Pequod. Awalnya, para pendiri Starbucks berfikiran 

akan menamai kedai kopi  pertamanya dengan nama 

Pequod. Tapi akhirnya mereka memilih nama 

Starbucks dengan filosofi “evoked the romance of 

the high seas and the seafaring tradition of the early 

coffee traders”. Logo Starbucks telah mengalami 

banyak perubahan desain selama bertahun – 

tahun. Logo asli berasal pada tahun 1971 yang 

dibuat setelah abad ke-15 Norse ukiran kayu dan 

gambar dua ekor putri duyung mitos sirene. Sirene 

adalah mitologi yang berasal dari Yunani yang 

merupakan sosok perempuan menarik dan tak 

tertahankan, biasanya half-fish/half-women 

(berbagai putri duyung). Tujuan sirene adalah untuk 

merayu pelaut berlayar di laut dengan lagu menarik 

yang paling kuat, dan sering terjadi rentan kematian 

malang pelaut yang tidak bisa menahan godaan. 

Logo yang dipakai saat ini tidak beda jauh dengan 

http://www.kadinindo/
http://www.mediaindonesia.com/
http://www.eksekutif.co.id/
http://www.bakerymagazine.com/
http://www.suaramerdeka.com/
http://www.tribunnews.com/
http://www.rumahkopi.com/
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logo Starbucks pada awal berdiri 

(www.marilihat.com, diunduh pada tanggal 20 juli 

2015). 

 

 

 

 
Gambar 1: Perubahan Logo Starbucks 

 

Starbucks, Mendengar nama Starbucks, 

orang pasti teringat akan secangkir kopi. Sebagian 

lainnya mungkin membayangkan sebuah gerai kecil 

yang hangat, dengan cahaya temaram dan penuh 

aroma kopi. Citra itu berhasil ditanamkan PT Sari 

Coffee Indonesia. Sejak 2002, pemilik waralaba 

Starbucks ini sukses mengembangkan sayap di 10 

kota besar di Indonesia dan membangun 152 gerai. 

Anthony Cottan, Direktur PT Sari Coffee Indonesia 

(Starbucks Indonesia) Director Food and Beverage 

Concepts PT Mitra Adiperkasa Tbk, nahkoda di 

balik kiprah Sari Coffee. Pria 49 tahun ini terus 

melebarkan sayap Starbucks ke seluruh Indonesia. 

Strateginya yang patut dipuji adalah membangun 

gerai di tempat-tempat yang tak biasa. Starbucks pun 

tak cuma bisa ditemui di mal (www.bisnis.tempo.co 

.id, diunduh pada tanggal 25 juli 2015). 

     Sebagai salah satu coffee shop di 

Surabaya yang ingin terus bertahan dan semakin 

berkembang maka Starbucks perlu meningkatkan 

customer loyalty. oleh karena itu, penting untuk 

mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi 

kesetiaan pelanggan. Dalam penelitian ini, adapun 

faktor-faktor yang diteliti yaitu, customer 

satisfaction, trust, switching barrier, service quality, 

dan intimacy di dalam mempengaruhi customer 

loyalty.  

 

 

 

 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Menurut Kotler, Hayes dan Bloom (2002) 

dalam Mardalis (2005) menyebutkan ada enam 

alasan perlunya mendapatkan loyalitas pelanggan. 

Pertama: pelanggan yang ada lebih prospektif, 

artinya pelanggan loyal akan Memberi keuntungan 

besar kepada institusi. Kedua: biaya mendapatkan 

pelanggan baru jauh lebih besar berbanding menjaga 

dan mempertahankan pelanggan yang ada. Ketiga: 

pelanggan yang sudah percaya pada institusi dalam 

suatu urusan akan percaya juga dalam urusan 

lainnya. Keempat: biaya operasi intitusi akan 

menjadi efisien jika memiliki banyak pelanggan 

loyal. Kelima: institusi dapat mengurangkan biaya 

psikologis dan sosial di karenakan pelanggan lama 

telah mempunyai banyak pengalaman positif dengan 

institusi. Keenam: pelanggan loyal akan selalu 

membela institusi bahkan juga berusaha pula untuk 

menarik dan memberi saran kepada orang lain untuk 

menjadi pelanggan. Oleh karena itu Starbucks perlu 

memperhatikan variabel - variabel yang berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan, sehingga 

Starbucks dapat meningkatkan loyalitas 

pelanggannya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 

mengajukan judul “Analisis faktor - faktor yang 

mempengaruhi customer loyalty pada pelanggan 

Starbucks di Surabaya. 

 

Service Quality 

Menurut Parasuraman, et al., (1988) sudah 

diputuskan dalam kenyataan dari sebuah sifat 

konsep yang tidak berwujud, beraneka ragam dan 

tidak dapat dipisahkan. Pada penelitian sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh Liu, et al, (2011) dalam 

penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa 

service quality memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap customer satisfaction Menurut, 

Ali (2006) dalam penelitian yang dilakukan 

mengatakan bahwa service quality memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap customer 

satisfaction. Selain itu, Pada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Liu, et al., (2011) disimpulkan 

bahwa service quality memiliki pengaruh positif dan 

terhadap trust.  

 

H1 : Service quality memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap customer satisfaction. 

 

H2 : Service quality memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap trust. 

 

Intimacy 

      Perusahaan ingin membangun rapotnya 

dengan konsumen, dan konsumen juga ingin 

mengembangkan dan menjaga koneksi yang 

berharga dan nyaman dengan perusahaan Berry & 
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Parasuraman (1991). Keakraban dapat membagi 

beberapa persamaan dengan empeti, dimensi dari 

kualitas layanan. Ada dua perbedaan konstruksi 

dalam fokus empati yang lebih mengarah kepada 

kepedulian individu dan perhatian Soterio & Chase 

(1998). Keakraban dianggap sebagai suatu pemuas 

Liu, et al.,(2011). menurut Kumar et al (2006) dari 

penelitian yang dilakukan mengemukakan bahwa 

intimacy memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap trust. 

 
H3: Intimacy memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap trust. 

 

Customer Satsfaction 

      Menurut Griffin (1995) loyalitas pelanggan 

adalah “suatu hubungan antara perusahaan dan 

pelanggan dimana terciptanya suatu kepuasan 

sehinnga memberikan dasar yang baik untuk 

melakukan suatu pembelian kembali terhadap 

barang yang sama dan membentuk suatu 

rekomendasi dari mulut kemulut. “Loyalitas 

pelanggan memiliki dua arti: loyalitas jangka 

panjang dan loyalitas jangka pendek” Jones & 

Sasser (1995). Pada penelitian yang dilakukan 

Hartmann & Ibanez (2007) mengungkapkan  bahwa 

adanya pengaruh customer satisfaction memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap customer 

loyalty.  

 

H4 : Customer satisfaction memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap customer loyalty. 

 

Trust 

 Menurut Rousseau, et al.,(1998) dalam 

Akbar dan Parvez, (2009), kepercayaan (trust) 

sangat penting untuk membangun dan membina 

hubungan jangka panjang. Kepercayaan diyakini 

memiliki peran yang sangat penting dalam 

mempengaruhi komitmen Morgan, et al., (1994). 

Dari penjelasan diatas, Ali (2006) dalam penelitian 

yang dilakukan mengungkapkan bahwa trust 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

customer loyalty. Dilihat bahwa kepercayaan adalah 

salah satu faktor penting bagi perusahaan untuk tetap 

mempertahankan pelanggan. Kepercayaan bukanlah 

suatu yang dapat dibeli, namun kepercayaan timbul 

karena persepsi atau janji yang diberikan 

perusahaan. Pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Liu, et al., (2011) mengungkapkan 

bahwa trust memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap customer loyalty. 

 

H5 : Trust memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap customer loyalty. 

 

Switching Barrier 

     Menurut Fornell (1992). Hambatan 

pengganti adalah faktor yang sulit bagi konsumen 

untuk mengganti pelayanan penyedia. Bahkan ketika 

konsumen tidak puas dengan layanan penyedia 

tertentu, konsumen masih bersedia bertahan dengan 

penyedia tersebut karena potensi keuangan dan 

kerugian sosial/beban jiwa. Jika kualitas hubungan 

adalah jalan masuk sebuah kekuatan, hambatan 

pengganti adalah sebuah dorongan. Hambatan 

pengganti didefinisikan sebagai keadaan ekonomi 

dan jiwa yang tidak dapat dikontrol yang konsumen 

harus bisa bertahan selama berganti ke pelayanan 

penyedia yang baru Kim, et al., (2004). Beberapa 

faktor yang meningkatkan hambatan pengganti 

adalah pencarian biaya, transaksi biaya, mempelajari 

biaya kerugian dari diskon konsumen yang setia, 

kerugian karena kebiasaan dan hubungan serta 

resiko yang tak terduga Fornell (1992). Pada 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Liu, et 

al., (2011) mengemukakan bahwa switching barrier 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

customer loyalty. 

 

H6 : Switching barrier memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap customer loyalty. 

   

C. METODE  PENELITIAN 

 
      Dalam penelitian ini target populasi yang 

digunakan adalah seluruh Starbucks di Surabaya, 

dengan karakteristik laki-laki maupun perempuan, 

berdomisili di Surabaya, melakukan pembelian di 

“Starbucks” minimal dua kali dalam tiga bulan 

terakhir, dengan rentan usia 18 tahun hingga 60 

tahun. Menurut Kotler dan Armstrong (2010), pada 

rentan usia tersebut konsumen diasumsikan telah 

memiliki penghasilan sehingga mampu untuk 

membeli suatu produk. Oleh karena itu, jika 

mengacu pada Kotler dan Amstrong, maka pada 

rentan usia tersebut konsumen yang ada telah 

memiliki kemampuan daya beli untuk membeli 

produk dari coffee shop “Starbucks” di Surabaya. 

Selain itu, pada rentan usia tersebut diasumsikan 

konsumen yang ada juga telah dapat berpikir secara 

baik dalam mengisi kuesioner, sehingga hasil yang 

diperoleh dapat valid. Berikut ini merupakan model 

dari penelitian ini: 

 
 

Gambar 2: Model Penelitian 

Sumber: Liu et al. (2011) 
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Penelitian ini menggunakan data primer 

yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan 

instrument pengumpulan data yang berupa 

kuesioner, yang akan disebarkan kepada responden 

yang melakukan pembelian minuman maupun 

makanan Starbucks di Surabaya. Data primer yang 

dicari adalah pernyataan kuesioner mengenai 

pengaruh service quality terhadap customer 

satisfaction, pengaruh service quality dan intimacy 

terhadap trust, pengaruh customer satisfaction, trust, 

dan switching barrier Starbucks di Surabaya 

terhadap customer loyalty melalui variabel service 

quality dan intimacy Starbucks. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui data 

studi pustaka, website Starbucks, dan jurnal. 

Pembagian kuesioner dilakukan dengan 

membagikan kuesioner kepada responden yang 

sesuai dengan karakteristik sampel yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Pengisian kuesioner oleh 

responden ini dilakukan ditempat dan tidak dibawa 

pulang (personally administered questionnaire). 

Setelah pengisian selesai dilakukan, responden akan 

mengembalikan kuesioner tersebut dan kemudian 

akan dilakukan seleksi. Kuesioner yang terpilih 

adalah kuesioner yang benar-benar terisi lengkap 

dan sesuai dengan petunjuk pengisian. Setelah 

penyeleksian, kuesioner terpilih akan diolah lebih 

lanjut. 

      Kuesioner dalam penelitian ini akan dibagi 

ke dalam dua bagian. Bagian pertama berisi 

pertanyaan untuk mendapatkan informasi umum 

mengenai diri responden yang berguna untuk 

mengetahui kesesuaian karakteristik responden 

dengan kriteria sampel. Bagian kedua berisi 

beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data 

penelitian dan menganalisis hubungan pengaruh 

antara Customer Loyalty, Customer Satisfaction, 

Trust, Switching Barrier, Service Quality, dan 

Intimacy. Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Likert scale dengan 5 skala, di mana jawaban 

disediakan dengan interval dari sangat tidak setuju 

(STS) = 1 sampai sangat setuju (SS) = 5. Skala 

tersebut menunjukkan opini responden untuk 

pertanyaan yang diajukan sesuai dengan obyek yang 

sedang diteliti. Dimana nilai tertinggi dari nomor 

yang dipilih menunjukkan tingkat pilihan yang lebih 

tinggi. 

 

D. HASIL PENELITIAN 

 
      Penelitian ini menggunakan regresi 

sederhana dan regresi berganda dalam menguji 

hubungan antar variabel. Alat analisis statistik yang 

digunakan untuk menjawab formulasi masalah 

dalam penelitian ini adalah SPSS 22.0.  

 

 

Regresi Sederhana 

Hasil dari analisis regresi sederhana adalah sebagai 

berikut: 
 

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Sederhana (Service Quality * 

Customer Satisfaction) 

Variabel Standardized 

Coefficients 

Service Quality 0.477 

Sumber: Data diolah, 2015 

 

Dari data tersebut, maka dihasilkan persamaan 

regresi sebagai berikut: 

 

CS = b1.SQ 

CS = 0.477.SQ 

 

     Koefisien regresi untuk Service Quality 

(SQ) yaitu 0.477 dan bertanda positif menunjukkan 

Service Quality (SQ) mengalami kenaikan atau 

penurunan sebesar satu satuan, maka Customer 

Satisfaction (CS) akan mengalami kenaikan atau 

penurunan sebesar 0.477 satuan. Hal ini 

menunjukkan adanya pengaruh Service Quality (SQ) 

positif yang searah terhadap Customer Satisfaction 

(CS). 

 

Regresi Berganda 

Hasil dari analisis regresi berganda adalah sebagai 

berikut: 
 

 

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Berganda (Servie Quality, Intimacy * 

Trust) 

Variabel Standardized 

Coefficients 

Servie Quality 0,329 

Intimacy 0,163 

Sumber: Data diolah, 2015 

 

Dari data tersebut, maka dihasilkan persamaan 

regresi sebagai berikut: 

TR = b2.SQ +  b3.IN  

TR  = 0.329SQ + 0.163IN  

      Koefisien regresi untuk Service Quality 

(SQ) yaitu 0.329 dan bertanda positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa saat Service Quality (SQ) 

mengalami kenaikan atau penurunan sebesar satu 

satuan, maka Trust (TR) akan mengalami kenaikan 

atau penurunan sebesar 0.329 satuan. Hal ini 

menunjukkan adanya pengaruh signifikansi Service 

Quality (SQ) yang searah terhadap Trust (TR). 

      Koefisien regresi untuk Intimacy (IN) yaitu 

0.163 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa saat Intimacy (IN) mengalami kenaikan atau 

penurunan sebesar satu satuan, maka Trust (TR) 

akan mengalami kenaikan atau penurunan sebesar  

0.163 satuan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh 

signifikansi Intimacy (IN) yang searah terhadap 

Trust (TR). 
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Tabel 3. Hasil Uji Regresi Berganda (Customer Satisfaction, 

Trust, Switching Barrier * Customer Loyalty) 

Variabel Standardized 

Coefficients 

Customer Satisfaction 0,291 

Trust 0,174 

Switching Barrier 0,264 

Sumber: Data diolah, 2015 

 

Dari data tersebut, maka dihasilkan persamaan 

regresi sebagai berikut: 

 

CL = b4.CS +  b5.TR +  b6.SB  

CL  = 0.291.CS + 0.174.TR+0.264.SB 

 

      Koefisien regresi untuk Customer 

Satisfaction (CS) yaitu 0.291 dan bertanda positif. 

Hal ini menunjukkan bahwa saat Customer 

Satisfaction (CS) mengalami kenaikan atau 

penurunan sebesar satu satuan, maka Customer 

Loyalty (CL) akan mengalami kenaikan atau 

penurunan sebesar 0.291 satuan. Hal ini 

menunjukkan adanya pengaruh signifikansi 

Customer Satisfaction (CS) yang searah terhadap 

Customer Loyalty (CL). 

      Koefisien regresi untuk Trust (TR) yaitu 

0.174 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa saat Trust (TR) mengalami kenaikan atau 

penurunan sebesar satu satuan, maka Customer 

Loyalty (CL) akan mengalami kenaikan atau 

penurunan sebesar  0.174 satuan. Hal ini 

menunjukkan adanya pengaruh signifikansi Trust 

(TR).yang searah terhadap Customer Loyalty (CL). 

     Koefisien regresi untuk Switching Barrier 

(SB) yaitu 0.264 dan bertanda positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa saat Switching Barrier (SB) 

mengalami kenaikan atau penurunan sebesar satu 

satuan, maka Customer Loyalty (CL) akan 

mengalami kenaikan atau penurunan sebesar  0.264 

satuan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh 

signifikansi Switching Barrier (SB) yang searah 

terhadap Customer Loyalty (CL). 

 

Uji F 

      Berdasarkan hasil perhitungan dengan 

menggunakan software SPSS 22.0, nilai signifikansi 

dari uji F 0,000 untuk variabel Service Quality, 

0,000 untuk variabel Service Quality dan Intimacy, 

0,000 untuk  variabel Customer Satisfaction, Trust 

dan Switching Barrier. 

      Hal ini menunjukkan untuk persamaan 1, 

Service Quality secara bersamaan mempengaruhi 

Customer Satisfaction secara signifikan. Ini berarti 

hipotesis yang menyatakan bahwa Service Quality 

mempengaruhi Customer Satisfaction diterima. 

      Begitu pula untuk persamaan 2, Service 

Quality dan Intimacy secara bersamaan 

mempengaruhi Trust secara signifikan. Ini berarti 

hipotesis yang menyatakan bahwa Service Quality 

dan Intimacy mempengaruhi Trust diterima. 

      Begitu pula untuk persamaan 3, Customer 

Satisfaction, Trust dan Switching Barrier 

mempengaruhi Customer Loyalty secara signifikan. 

Ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa 

Customer Satisfaction, Trust dan Switching Barrier 

mempengaruhi Customer Loyalty. 

            
Tabel 4. Hasil Uji F 

Variabel Sig. Standar Keterangan 

Service Quality * 

Customer 

Satisfaction 

0,000 0,05 Berpengaruh 

signifikan 

Service Quality 
dan Intimacy * 

Trust 

0,000 0,05 Berpengaruh 
signifikan 

Customer 
Satisfaction, 

Trust dan 

Switching 
Barrier * 

Customer 

Loyalty 

0,000 0,05 Berpengaruh 
signifikan 

Sumber: Data diolah, 2015 

 

Uji t 

      Uji t digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan atau pengaruh yang berarti 

(signifikan) antara variabel bebas Service Quality 

(SQ) secara parsial terhadap variabel terikat 

Customer Satisfaction (CS) pada pengujian pertama, 

kemudian antara variabel bebas Service Quality 

(SQ), dan Intimacy (IN) secara parsial terhadap 

variabel terikat Trust (TR) pada pengujian kedua, 

kemudian antara variabel bebas Customer 

Satisfaction (CS), Trust (TR), dan Switching Barrier 

(SB) parsial terhadap variabel terikat Customer 

Loyalty (CL) pada pengujian ketiga. Jika nilai uji t 

dibawah 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa 

variabel secara signifikan mempengaruhi secara 

parsial. 
 

Tabel 5. Hasil Uji t 

Variabel Sig. Standar Keterangan 

Service 
Quality * 

Customer 

Satisfaction 

0,000 0,05 Hipotesis 
diterima 

Service 

Quality * Trust 

0,001 0,05 Hipotesis 

diterima 

Intimacy * 

Trust 

0,106 0,05 Hipotesis 

ditolak 

Customer 

Satisfaction * 

Customer 
Loyalty 

0,001 0,05 Hipotesis 

diterima 

Trust * 

Customer 

Loyalty 

0,037 0,05 Hipotesis 

diterima 

Switching 

Barrier * 

Customer 
Loyalty 

0,001 0,05 Hipotesis 

diterima 

Sumber: Data diolah, 2015 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa: 

1. Variabel SQ*CS 

Nilai signifikansi variabel SQ adalah 0,000 dan 

nilai standar adalah 0,05. Maka signifikansi < 

standar (0,000<0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel SQ berpengaruh (0 

< 0,05) secara sendiri-sendiri terhadap 

Customer Satisfaction pada coffee shop 

“Starbucks” di Surabaya.  

2. Variabel SQ*TR 

Nilai signifikansi variabel SQ adalah 0,001; dan 

nilai standar adalah 0,05. Maka signifikansi      

< standar (0,001<0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel SQ berpengaruh   

(0 < 0,05) secara sendiri-sendiri terhadap Trust 

pada coffee shop “Starbucks” di Surabaya.  

3. Variabel IN*TR 

Nilai signifikansi variabel IN adalah 0,106 dan 

nilai standar adalah 0,05. Maka signifikansi      

< standar (0,106<0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel IN berpengaruh    

(0 < 0,05) secara tidak sendiri-sendiri terhadap 

Trust pada coffee shop “Starbucks” di Surabaya. 

4. Variabel CS*CL 

Nilai signifikansi variabel CS adalah 0,001 dan 

nilai standar adalah 0,05. Maka signifikansi      

< standar (0,001<0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel CS berpengaruh    

(0 < 0,05) secara sendiri-sendiri terhadap 

Customer Loyalty pada coffee shop “Starbucks” 

di Surabaya. 

5. Variabel TR*CL 

Nilai signifikansi variabel TR adalah 0,037; dan 

nilai standar adalah 0,05. Maka signifikansi      

< standar (0,037<0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel TR berpengaruh   

(0 < 0,05) secara sendiri-sendiri terhadap 

Customer Loyalty pada coffee shop “Starbucks” 

di Surabaya. 

6. Variabel SB*CL 

Nilai signifikansi variabel SB adalah 0,001; dan 

nilai standar adalah 0,05. Maka signifikansi      

< standar (0,001<0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel SB berpengaruh   

(0 < 0,05) secara sendiri-sendiri terhadap 

Customer Loyalty pada coffee shop “Starbucks” 

di Surabaya 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil perhitungan dan 

interpretasi hasil perhitungan penelitian yang telah 

dijabarkan sebelumnya, maka pada bagian ini akan 

dibahas mengenai hasil penelitian guna untuk 

menjelaskan permasalahan penelitian tanpa keluar 

dari konteks yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. 

Dari 127 responden, keseluruhan responden 

dari “Starbucks” berusia 18-35 tahun yaitu generasi 

X hingga generasi baby boomer (Schimann dan 

Kanuk, 1996). Hal ini disebabkan karena usia 18-35 

tahun merupakan usia yang konsumtif , selain itu 

usia 18-35 tahun merupakan usia muda yang mana 

usia ini lebih suka tempat yang nyaman dengan 

suasana yang mendukung untuk sekedar mengobrol 

atau nongkrong dengan teman-teman maupun 

mengerjakan tugas, serta minuman dan makanan 

yang disajikan tidak membutuhkan waktu yang lama 

(cepat saji). Pada usia ini dikatakan paling produktif 

sehingga dikatakan usia paling sibuk sehingga pada 

usia ini orang lebih suka hal-hal yang instan. 

Hubungan linier variabel bebas dengan 

variabel terikat cukup kuat. Berdasarkan hasil 

analisis regresi sederhana diperoleh nilai koefisien 

korelasi sederhana atau single (R) sebesar 0.477 

untuk variabel Service Quality (SQ) terhadap 

Customer Satisfaction (CS)  yang menunjukkan 

adanya hubungan yang tinggi antara Service Quality 

(SQ) terhadap Customer Satisfaction (CS) ,namun 

pengaruh Service Quality (SQ) terhadap Customer 

Satisfaction (CS) bersifat signifikan dimana dapat 

dilihat dari uji t dan uji F sebesar 0.000 yang berada 

dibawah 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 

1 dapat diterima.  

Berdasarkan hasil analisis korelasi 

berganda atau R antara Service Quality (SQ), 

Intimacy (IN) terhadap Trust (TR) didapati nilai 

sebesar 0.446, hal ini dikatakan terdapat korelasi 

yang besar antara variabel tersebut dimana dapat 

dilihat dari uji t hasil analisis Service Quality (SQ) 

terhadap Trust (TR)  sebesar 0.001. Dan hasil 

analisis uji t antara Service Quality (SQ) terhadap 

Trust (TR) sebesar 0.001. Hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis 2 dapat diterima. Hasil uji t antara 

Intimacy (IN)  terhadap Trust (TR)  didapati nilai 

sebesar 0.106 berada di atas 0.05. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis 3 ditolak. 

Berdasarkan hasil analisis korelasi 

berganda atau R antara Customer Satisfaction (CS), 

Trust (TR), Switching Barrier (SB) terhadap 

Customer Loyalty (CL) didapati nilai sebesar 0.515, 

hal ini dikatakan terdapat korelasi yang besar antara 

variabel tersebut dimana dapat dilihat dari uji t hasil 

nilai Customer Satisfaction (CS) terhadap Customer 

Loyalty (CL) sebesar 0.001 berada dibawah 0.05. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 4 dapat 

diterima. Hasil analisis uji t antara Trust (TR) 

terhadap Customer Loyalty (CL) didapati nilai 

sebesar 0.037 berada di bawah 0.05. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis 5 dapat diterima, 

Hasil analisis uji t antara Switching Barrier (SB) 

terhadap Customer Loyalty (CL) didapati nilai 

sebesar 0.001 berada dibawah 0.05. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis 6 dapat diterima. 

Berdasarkan output diperoleh angka R
2
 

sebesar 0.288 atau 28.8%. hal ini menunjukkan 

bahwa presentase sumbangan pengaruh Service 

Quality (SQ) terhadap variabel Consumer 
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Satisfaction (CS) sebesar 28.8%. Artinya variabel 

bebas mampu menjelaskan sebesar 28.8% variabel 

terikat, sedangkan sisanya 71.2% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini. Berdasarkan output diperoleh angka 

Adjusted R
2
 (Adjusted R square) sebesar 0.186 atau 

18.6%. hal ini menunjukkan bahwa presentase 

sumbangan pengaruh service quality (SQ), dan 

Intimacy (IN) terhadap variabel terikat Trust (TR) 

sebesar 18.6%. Artinya variabel bebas mampu 

menjelaskan sebesar 18.6% variabel terikat, 

sedangkan sisanya 81.4% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian 

ini. Berdasarkan output diperoleh angka Adjusted R
2
 

(Adjusted R square) sebesar 0.248 atau 24.8%. hal 

ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan 

pengaruh Customer Satisfaction (CS), Trust (TR), 

dan Switching Barrier (SB) terhadap variabel terikat 

Customer Loyalty (CL) sebesar 24.8%. Artinya 

variabel bebas mampu menjelaskan sebesar 24.8% 

variabel terikat, sedangkan sisanya 75.2% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

Dari keenam hipotesis yang diteliti, lima 

hipotesis diterima. Sedangkan satu hipotesis ditolak. 

Hipotesis yang diterima tersebut antara lain: 

hipotesis 1 dapat diterima yaitu service quality 

pengaruh positif dan signifikan terhadap customer 

satisfaction. Hipotesis ini didukung dengan uji t 

dimana signifikansi dengan nilai 0.000 (di bawah 

0.05) yang menunjukkan bahwa hipotesis ini 

diterima. Liu, et al, (2011) meneliti hubungan antara 

service quality  terhadap customer satisfaction 

menemukan bahwa service quality  memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

customer satisfaction. Penelitian Ali (2006) juga 

menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan 

antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. 

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa 

karyawan senantiasa memperhatikan kecepatan 

pelayanan, interaksi dengan pelanggan, pengalaman 

yang didapat pelanggan ketika berinteraksi dengan 

karyawan, karyawan memberikan pelayanan dengan 

ramah maka akan semakin meningkatkan customer 

satisfaction dengan karyawan Starbucks senantiasa 

menyediakan pelayanan yang cepat, frekuensi 

interaksi pelanggan dengan karyawan Starbucks 

cukup tinggi, pelanggan memiliki pengalaman yang 

baik ketika berinteraksi dengan karyawan Starbucks, 

pelanggan merasa senang dengan keramahan 

pelayanan karyawan Starbucks. 

Hipotesis kedua yaitu service quality 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap trust. 

Hipotesis ini didukung dengan uji t dimana 

signifikansi dengan nilai 0.001 (di bawah 0.05) yang 

menunjukkan bahwa hipotesis ini diterima. Hasil 

penelitian Liu, et al., (2011) menjelaskan bahwa 

service quality berpengaruh positif terhadap trust. 

Selain itu, menurut Caceres & Paparoidamis (2007) 

menjelaskan peningkatan persepsi konsumen pada 

kualitas layanan akan mempengaruhi aspek kualitas 

hubungan, misalnya kepuasan dan kepercayaan 

dimana indikator tersebut menciptakan trust. Dari 

hasil penelitian diperoleh hasil bahwa karyawan 

senantiasa memperhatikan kecepatan pelayanan, 

interaksi dengan pelanggan, pengalaman yang 

didapat pelanggan ketika berinteraksi dengan 

karyawan, karyawan memberikan pelayanan dengan 

ramah maka akan semakin meningkatkan trust 

dengan karyawan Starbucks senantiasa menyediakan 

pelayanan yang cepat, frekuensi interaksi pelanggan 

dengan karyawan Starbucks cukup tinggi, pelanggan 

memiliki pengalaman yang baik ketika berinteraksi 

dengan karyawan Starbucks, pelanggan merasa 

senang dengan keramahan pelayanan karyawan 

Starbucks. 

Hipotesis keempat yaitu customer 

satisfaction berpengaruh positif dan signifikansi 

terhadap customer loyalty. Hipotesis ini didukung 

dengan uji t dimana signifikansi dengan nilai 0.001 

(di bawah 0.05) yang menunjukkan bahwa hipotesis 

ini diterima. Hartmann & Ibanez (2007) diketahui 

bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara kepuasan pelanggan dengan kesetiaan 

pelanggan. Pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Liu, et al., (2011) dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan. 

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa 

pelanggan memiliki pengalaman yang baik terhadap 

pembelanjaan, pelanggan merasa puas puas dengan 

harga dan kualitas, dan keseluruhan pelanggan puas 

maka akan semakin meningkatkan customer loyalty 

dengan pelanggan memiliki pengalaman yang baik 

terhadap pembelanjaan di “Starbucks”, pelanggan 

merasa puas dengan harga dan kualitas yang 

sebanding dari “Starbucks”, keseluruhan pelanggan 

puas dengan “Starbucks”. 

Hipotesis keenam yaitu switching barrier 

berpengaruh positif dan signifikansi terhadap 

Customer Loyalty. Hipotesis ini didukung dengan uji 

t dimana signifikansi dengan nilai 0.001 (di bawah 

0.05) yang menunjukkan bahwa hipotesis ini 

diterima. Liu, et al., (2011) disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan hambatan 

pengganti terhadap loyalitas pelanggan. Hasil 

penelitian Kim, et al., (2004) sebagai keadaan 

ekonomi dan jiwa yang tidak dapat dikontrol yang 

konsumen harus bisa bertahan selama berganti ke 

pelayanan penyedia yang baru. Penelitian tersebut 

menunjukan bahwa hambatan pengganti 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan. Dari hasil penelitian diperoleh hasil 

bahwa switching barrier dengan berpindahnya 

pelanggan ke produk sejenis lainnya akan membawa 

kerugian ekonomis pada kualitas produk dalam 

waktu dekat, ketika pelanggan berpindah ke produk 

sejenis lainnya maka pelanggan membawa beban 
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psikologis, pelanggan yakin penyedia produk sejenis 

lainnya tidak mampu menyediakan produk yang 

lebih baik maka akan semakin meningkatkan 

customer loyalty dengan berpindahnya pelanggan 

dari “Starbucks” ke produk sejenis lainnya akan 

membawa kerugian ekonomis pada kualitas produk 

dalam waktu dekat, ketika berpindah dari Starbucks 

ke produk sejenis lainnya maka pelanggan 

membawa beban psikologis (contohnya: suasana 

outlet dari Starbucks)”, pelanggan yakin penyedia 

produk sejenis lainnya tidak mampu menyediakan 

produk yang lebih baik dibandingkan ”Starbucks”. 

Hipotesis kelima yaitu trust berpengaruh 

positif dan signifikansi terhadap customer loyalty. 

Hipotesis ini didukung dengan uji t dimana 

signifikansi dengan nilai 0.037 (di bawah 0.05) yang 

menunjukkan bahwa hipotesis ini diterima Liu, et al, 

(2011) meneliti hubungan antara trust terhadap 

customer loyalty menemukan bahwa trust  memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

customer loyalty. Selain itu, menurut  Ali (2006) 

dalam penelitiannya menjelaskan terdapat pengaruh 

positif dan signifikan kepercayaan terhadap 

kesetiaan pelanggan. Dilihat bahwa kepercayaan 

adalah salah satu faktor penting bagi perusahaan 

untuk tetap mempertahankan pelanggan. 

Kepercayaan bukanlah suatu yang dapat dibeli, 

namun kepercayaan timbul karena persepsi atau janji 

yangdiberikan perusahaan. Dari hasil penelitian 

diperoleh hasil bahwa trust dapat diandalkan dalam 

kualitas produknya, karyawan menunjukkan rasa 

hormat terhadap pelanggan, dan konsistensi dalam 

menyediakan produk yang berkualitas maka akan 

semakin meningkatkan customer loyalty dengan 

pelanggan merasa Starbucks dapat diandalkan dalam 

kualitas produknya, pegawai Starbucks 

menunjukkan rasa hormat terhadap pelanggan dan 

merasa Starbucks konsisten dalam menyediakan 

produk yang berkualitas. 

Penolakan terhadap satu hipotesis dari 6 

hipotesis yang diajukan pada penelitian ini, selain 

didukung oleh penelitian terdahulu juga didukung 

oleh fakta langsung di lapangan dalam industri 

coffee shop. Untuk hipotesis yang ditolak tersebut 

adalah hipotesis ketiga yaitu intimacy memiliki 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap trust 

(dimana hipotesis ini ditolak), sama dengan 

penelitian yang dilakukan Kumar et al. (2006) dalam 

penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa 

keakraban berpengaruh secara positif dan tidak 

signifikan terhadap kepercayaan. Dalam penelitian 

ini tidak mendukung penelitian Liu, et al., (2011) 

yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan 

antara intimacy terhadap trust. tetapi penelitian 

sekarang sama dengan penelitian Kumar et al. 

(2006) bahwa terdapat pengaruh positif  intimacy 

terhadap trust. Selain didukung oleh penelitian 

terdahulu juga didukung oleh fakta langsung dalam 

industri coffee shop di Surabaya. Bila terjadi 

peningkatan intimacy dimana coffee shop harus 

memperhatikan pelanggannya, komunikasi dengan 

pelanggan dan keakraban antara pelanggan dengan 

coffee shop, maka akan juga terjadi peningkatan 

terhadap trust yaitu pelanggan merasa “Starbucks” 

memperhatikannya, pelanggan senang 

berkomunikasi dengan karyawan “Starbucks”, 

pelanggan merasakan keakraban dengan 

“Starbucks”. Pelanggan akan percaya terhadap 

coffee shop bila terjalin keakraban antara penyedia 

layanan maupun produk itu dapat memenuhi 

kebutuhan dan harapannya, namun apabila layanan 

maupun produk yang di hasilkan tidak dapat 

memenuhi kebutuhan atau keinginannya maka akan 

menimbulkan ketidak puasan bagi pelanggan 

(Ardhanari, 2008). Intimacy tidak signifikan karena 

keakraban yang diberikan oleh coffee shop 

“Starbucks” cenderung sama atau tidak memiliki 

deferensiasi yang nyata sama seperti coffee shop 

sejenis lainya, sehingga mengakibatkan intimacy 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

trust. Keakraban antara barista maupun karyawan 

starbucks terhadap pelanggan tidak memiliki 

perbedaan dengan coffee shop sejenis lainnya 

misalnya Jco dan Coffee Toffee . “Starbucks” dan 

Jco, maupun Coffee Toffee merupakan coffee shop 

untuk kalangan kelas menengah ke atas, sehingga 

pelayanan yang diberikan, misalnya keramahan 

relatif sama. 

 

E. KESIMPULAN 

 
  Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa variabel customer loyalty 

dipengaruhi oleh lima variabel lain, yaitu customer 

satisfaction, trust, switching barrier, service quality, 

dan intimacy. Berdasarkan dari pengolahan data 

yang dilakukan diperoleh hasil akhir bahwa dari 5 

hipotesis yang diajukan, hanya terdapat lima 

hipotesis yang diterima, sedangkan satu.hipoteis 

sisanya ditolak. 

Dari hasil penelitian ini juga diperoleh hasil 

bahwa customer satisfaction memiliki pengaruh 

yang paling besar terhadap variabel customer 

loyalty, dengan koefisien sebesar 0,291. Oleh karena 

itu bila coffee shop Starbucks ingin meningkatkan 

customer loyalty maka perlu untuk meningkatkan 

customer satisfaction dari coffee shop Starbucks di 

Surabaya. Adapun cara yang dapat dilakukan ialah 

dengan tetap mempertahankan memiliki harga dan 

kualitas yang ditawarkan di mata pelanggan. Seperti 

menyajikan porsi minuman dan makanan yang 

sesuai. “Starbucks” juga dapat meningkatkan 

customer satisfaction dengan melihat harga dari 

pesaing pada coffee shop sejenis lainnya, sehingga 

membuat “Starbucks” dalam penentukan harga tidak 

salah karena jika menetapkan harga yang terlalu 

tinggi konsumen akan berpikir dua kali sebelum 

memutuskan untuk membeli pada coffee shop 
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tersebut, sedangkan jika menetapkan harga yang 

terlalu rendah maka akan merugikan dari pihak 

“Starbucks”. Selain itu “Starbucks” dapat 

melakukan harga yang ditawarkan sesuai dengan 

kualitas yang sebanding dari “Starbucks”, sehingga 

konsumen puas dan akan terus mengkonsumsi 

“Starbucks” dimasa mendatang karena sudah 

mengetahui akan kualitas yang ditawarkan kepada 

konsumen. 

  Selain variabel customer satisfaction, 

variabel lain yang juga mempengaruhi customer 

loyalty adalah service quality, dengan koefisien 

sebesar 0,477. Variabel trust juga dipengaruhi oleh 

service quality, dengan koefisien sebesar 0,329  

Walaupun service quality dipersepsikan memberikan 

pengaruh yang lebih kecil dari customer satisfaction, 

variabel service quality juga merupakan variabel 

yang harus diperhatikan oleh coffee shop 

“Starbucks” di Surabaya dan harus terus 

dikembangkan mengingat variabel ini merupakan 

variabel yang cukup mudah untuk dikontrol. Adapun 

cara yang dapat dilakukan ialah dengan memberikan 

pelayanan seperti menyajikan kopi sesuai yang 

diinginkan konsumen. Hal lain juga dapat dilakukan 

ialah dengan melakukan konsumen dapat secara 

spesifik meminta kopi dan campuran sesuai selera, 

dan budaya layanan dengan memberikan rasa 

nyaman kepada konsumen yang disandingkan 

dengan musik jazz akan konsumen mendapatkan 

atmosfir yang diharapkan, seperti yang dijelaskan 

dalam Kotler dan Keller (2009). Diferensiasai jasa 

tersebut dapat berupa penambahan fasilitas, 

pelayanan dengan cepat, dan keramahan pelayanan 

karyawan sebagai penunjang suasana Starbucks 

sehingga nantinya dapat meningkatkan kepuasan 

konsumen terhadap tempat yang disediakan. Oleh 

karena itu "Starbucks” harus memberikan pelatihan 

kepada seluruh karyawan dapat memberikan kualitas 

pelayanan yang baik lagi kepada setiap konsumen 

yang datang, sehingga nantinya dapat meningkatkan 

pengalaman yang baik dan rasa senang dengan 

keramahan pelayanan yang diberikan oleh karyawan  

terhadap pelayanan di coffee Shop “Starbucks“ di 

Surabaya. Service quality merupakan elemen 

penting bagi konsumen sebagai proses untuk 

meningkatkan Trust pada coffee shop “Starbucks”. 

Dalam menyediakan pelayanan “Starbucks” wajib 

melakukan evaluasi per bulan untuk tujuan 

mengetahui kecepatan dan ketepatan pelayanan yang 

diberikan kepada konsumen, karena karyawan yang 

kurang terlatih dapat mempengaruhi kepercayaan 

konsumen  terhadap “Starbucks”, selain itu juga 

yang dapat dilakukan adalah menunjukkan rasa 

hormat dari karyawan terhadap konsumen, misalnya 

berikap sopan, tidak berkata-kata yang dapat 

menyinggung konsumen. Selain itu konsistensi 

dalam menyediakan produk harus tetap dijaga sesuai 

dengan takaran yang pasti, yang mana didalam 

penyajian makanan dan minuman terhadap 

konsumen satu dengan konsumen lainnya sama 

sehingga dapat meningkatkan trust kepada 

konsumen. Karyawan “Starbucks” juga harus dapat 

menjelaskan semua produk yang dimiliki 

“Starbucks” kepada konsumen, informasi yang 

diberikan misalnya : bahan-bahan yang digunakan 

dalam makanan dan minuman “Starbucks” dengan 

menggunakan bahasa yang baik ketika melayani 

konsumen, hal ini akan menambah kesan baik 

terhadap karyawan “Starbucks”. Selain itu juga 

menjalin keramahan antara karyawan dengan 

konsumen “Starbucks” karena agar konsumen 

memiliki pengalaman yang baik ketika berinteraksi 

dengan karyawannya. 

      Selain variabel customer satisfaction dan 

service quality, variabel lain yang juga 

mempengaruhi customer loyalty adalah switching 

barrier, dengan koefisien sebesar 0,264. Walaupun 

Switching barrier dipersepsikan memberikan 

pengaruh yang lebih kecil dari customer satisfaction 

dan service quality, variabel switching barrier 

Restoran juga merupakan variabel yang harus 

diperhatikan oleh coffee shop “Starbucks” dan harus 

terus dikembangkan. Adapun cara yang dapat 

dilakukan ialah pihak “Starbucks” harus memiliki 

diferensiasi yang mana coffee shop sejenis lainnya 

tidak meniru, seperti dari sisi interior “Starbucks” 

dengan mempertahankan atribut hiasan yang telah 

dibuat unik dari “Starbucks” ini sehingga menambah 

kesan yang modern dan unik sehingga dapat 

meningkatkan customer loyalty dari konsumen, 

seperti memastikan bahwa interior yang digunakan 

pada “Starbucks” merupakan interior yang 

minimalis dan dapat menambah kesan elegan 

sehinggga dapat menambah kesan yang elegan 

namun simple bagi konsumen. Selain itu 

“Starbucks” juga dapat membuat desain sofa dan 

meja yang simple tapi tertata rapi dan nyaman. 

Selain itu meningkatkan dan mempertahankan 

kualitas produk yang sangat baik, jika bahan baku 

diimpor dari dan ditemukan di Gatare dan 

Karengara, Rwanda. Maka untuk selamanya 

Starbucks harus tetap konsisten menggunakan bahan 

baku tersebut, seperti Starbucks mulai menjual 

jajaran minuman refresher dingin di kedai-kedainya 

yang berisi jenis biji kopi yaitu Starbucks Rwanda 

Blue Bourbon yang mana saat ini Blue Bourbon 

menjadi tanaman kopi utama petani di Rwanda. 

Sehingga konsumen tidak mudah berpindah dari 

“Starbucks” ke produk sejenis lainnya.  

      Selain variabel customer satisfaction, 

service quality, dan switching barrier, variabel lain 

yang juga mempengaruhi customer loyalty adalah 

trust, dengan koefisien sebesar 0,174. Walaupun 

trust dipersepsikan memberikan pengaruh yang lebih 

kecil dari customer satisfaction, service quality, dan 

switching barrier, variabel  Trust juga merupakan 

variabel yang harus diperhatikan oleh coffee shop 

“Starbucks” di Surabaya dan harus terus 
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dikembangkan, sehingga bisa semakin 

meningkatkan trust  terhadap coffee shop 

“Starbucks” di Surabaya. Adapun cara yang dapat 

dilakukan ialah dengan Tetap mempertahankan 

kualitas produk yang ditawarkan di mata pelanggan. 

Seperti menyajikan porsi minuman dan makanan 

yang sesuai. “Starbucks” juga dapat meningkatkan 

kualitas produk agar konsumen tidak mudah 

berpindah ke coffee shop sejenis lainnya dengan 

mempercayakan kepada konsumen bahwa produk 

yang diberikan benar-benar berkualitas, sehingga 

membuat konsumen percaya akan produk yang 

ditawarkan sesuai dengan kualitas yang diterima 

oleh konsumen “Starbucks”. Kepercayaan pelanggan 

sangat berpengaruh pada loyalitas “Starbucks” oleh 

karena itu, karyawan harus tetap konsisten dalam 

menyediakan produknya, seperti menggunakan 

bahan-bahan yang memiliki aroma kopi yang khas 

dari “Starbucks” sehingga nantinya aroma yang 

dihasilkan mampu menarik konsumennya. Coffee 

shop “Starbucks” haruslah mengunakan bahan-

bahan baku terbaik (misal kopi yang disajikan 

menggunakan biji kopi dengan kualitas terbaik) 

sebagai usaha untuk selalu memenuhi dan berusaha 

melebihi harapan konsumen, serta konsumen 

berkomitmen akan terus membeli “Starbucks” 

dimasa mendatang dan konsumen juga akan 

merekomendasikan “Starbucks” kepada teman-

temannya bahwa produk yang disajikan benar-benar 

produk yang berkualitas. 

     Selain variabel customer satisfaction, service 

quality, switching barrier, dan trust, variabel lain 

yang juga mempengaruhi customer loyalty adalah 

Intimacy, dengan koefisien sebesar 0,163. Walaupun 

Intimacy dipersepsikan memberikan pengaruh yang 

lebih kecil dari variabel lain, variabel intimacy juga 

merupakan variabel yang harus diperhatikan oleh 

coffee shop “Starbucks” di Surabaya dan harus terus 

dikembangkan, sehingga bisa customer loyalty dari 

konsumen. Adapun cara yang dapat dilakukan ialah 

dengan memperhatikan pelanggannya, komunikasi 

dengan pelanggan dan keakraban antara pelanggan 

dengan coffee shop, maka akan juga terjadi 

peningkatan terhadap trust yaitu pelanggan merasa 

“Starbucks” memperhatikannya, pelanggan senang 

berkomunikasi dengan karyawan “Starbucks”, 

pelanggan merasakan keakraban dengan 

“Starbucks”. Pelanggan akan percaya terhadap 

coffee shop bila terjalin keakraban antara penyedia 

layanan maupun produk itu dapat memenuhi 

kebutuhan dan harapannya, namun apabila layanan 

maupun produk yang di hasilkan tidak dapat 

memenuhi kebutuhan atau keinginannya maka akan 

menimbulkan ketidak puasan bagi pelanggan 

(Ardhanari, 2008). Intimacy tidak signifikan karena 

keakraban yang diberikan oleh coffee shop 

“Starbucks” cenderung sama atau tidak memiliki 

deferensiasi yang nyata sama seperti coffee shop 

sejenis lainya, sehingga mengakibatkan intimacy 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

trust. Keakraban antara barista maupun karyawan 

starbucks terhadap pelanggan tidak memiliki 

perbedaan dengan coffee shop sejenis lainnya 

misalnya Jco dan Coffee Toffee . “Starbucks” dan 

Jco, maupun Coffee Toffee merupakan coffee shop 

untuk kalangan kelas menengah ke atas, sehingga 

pelayanan yang diberikan, misalnya keramahan 

relatif sama. . Dari hasil menjelaskan bahwa 

intimacy tidak menjadi fokus karena intimacy 

berpengaruh positif, namun tidak  signifikan 

terhadap trust. 

     Namun jika terdapat masalah dengan 

sumber daya yang tersedia sehingga kesulitan untuk 

dapat meningkatkan seluruh variabel tersebut, maka 

variabel utama yang paling perlu untuk ditingkatkan 

oleh coffee shop “Starbucks” di Surabaya adalah 

variabel customer satisfaction mengingat variabel 

customer satisfaction mempengaruhi customer 

loyalty dengan nilai koefisien regresi yang paling 

tinggi, yakni sebesar 0,291. Oleh karena itu penting 

bagi coffee shop “Starbucks” di Surabaya untuk 

memperhatikan dan meningkatkannya. Namun 

bukan hanya customer satisfaction saja yang harus 

diperhatikan, variabel lain yang juga harus 

diperhatikan dan menjadi fokus utama adalah 

service quality mengingat variabel ini merupakan 

variabel kedua tertinggi setelah customer 

satisfaction yang mampu mempengaruhi customer 

loyalty, dengan koefisien regresi sebesar 0,477. 

Selain itu service quality merupakan variabel yang 

lebih mudah untuk dikontrol dibandingkan customer 

satisfaction. Tidak hanya itu, service quality juga 

merupakan variabel utama yang mempengaruhi 

trust. Oleh karena itu, penting bagi coffee shop 

“Starbucks” di Surabaya untuk meningkatkan 

service quality karena secara langsung maupun tidak 

langsung dapat meningkatkan customer loyalty dari 

konsumennya. 

Ada beberapa batasan di dalam penelitian 

ini, pertama peneliti hanya menggunakan sampel 

yang terbatas yang ada di Surabaya. Bisa 

disimpulkan juga bahwa peneliti harus 

mempertimbangkan isu lain selain customer 

satisfaction, service quality, switching barrier, trust,  

dan intimacy untuk meningkatkan customer loyalty. 

Pada penelitian berikutnya, diharapkan dapat 

meningkatkan jumlah sampel yang digunakan, atau 

melakukan penelitiannya di daerah yang berbeda 

dengan penelitian yang telah dilakukan saat ini. 

Sehingga penelitian lanjutan yang dilakukan 

semakin memberikan gambaran luas terhadap Niat 

Berperilaku konsumen. Kedua, dengan 

mempertimbangkan isu lain, seperti faktor usia dan 

tingkat penghasilan yang berhubungan dengan Niat 

Berperilaku konsumen.  

Meskipun satu variabel environmental trust 

yang tidak berpengaruh signifikan yaitu intimacy 

namun variabel trust berpengaruh paling besar 
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dibandingkan variabel non-evironment yang 

diajukan. Hal ini dikarenakan, Bila terjadi 

peningkatan intimacy dimana coffee shop harus 

memperhatikan pelanggannya, komunikasi dengan 

pelanggan dan keakraban antara pelanggan dengan 

coffee shop, maka akan juga terjadi peningkatan 

terhadap trust yaitu pelanggan merasa “Starbucks” 

memperhatikannya, pelanggan senang 

berkomunikasi dengan karyawan “Starbucks”, 

pelanggan merasakan keakraban dengan 

“Starbucks”. Pelanggan akan percaya terhadap 

coffee shop bila terjalin keakraban antara penyedia 

layanan maupun produk itu dapat memenuhi 

kebutuhan dan harapannya, namun apabila layanan 

maupun produk yang di hasilkan tidak dapat 

memenuhi kebutuhan atau keinginannya maka akan 

menimbulkan ketidakpuasan bagi pelanggan dan 

maka tentu saja pelanggan akan berpikir ulang untuk 

kembali berkunjung. 
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