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ABSTRACT 

 The economic development of a country can be characterized by the growth of airline 
industry that is in the country. The development of airlines industry is currently very tight 
because many companies in Indonesia as Garuda Indonesia, Lion Air, Air Asia, Sriwijaya Air, 
Batavia Air and other companies belonging to either national or foreign private. Based on that 
condition, writer trying to conduct an event research study about the correlation between brand 
image (corporate image, user image and product image) with brand loyalty Garuda Indonesia 
Tbk in Jakarta. There is a theory that is concerned with brand image in a brand, which includes 
3 things characteristic, namely the company image, user image and product image (Biels on 
Priandana, 2010). 
 The study aims to: 1) Testing and examining the influence of corporate image on brand 
loyalty Garuda Indonesia in Jakarta. 2)Testing and examining the influence of the user image on 
brand loyalty Garuda Indonesia Tbk in Jakarta. 3) Testing and examining the influence of the 
product image on brand loyalty Garuda Indonesia Tbk in Jakarta. 4) Testing and examining the 
influence of the corporate image, user image, and product image together on brand loyalty 
Garuda Indonesia Tbk in Jakarta. This research was conducted for the customer Garuda 
Indonesia in the area of Jakarta that used Garuda Indonesia at least two times. Data analyzed 
using multiple regressions. 
 The results of this study indicate that Corporate Image has a significant influence on 
Brand Loyalty Garuda Indonesia Tbk in Jakarta. On the other side, the User Image has no 
significant influence on Brand Loyalty Garuda Indonesia Tbk in Jakarta. In addition, the 
Product Image has a significant influence on Brand Loyalty PT. Garuda Indonesia Tbk in 
Jakarta 
 
Keywords: brand image, corporate image, user image, product image, brand loyalty 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ekonomi suatu Negara dapat ditandai dengan pertumbuhan industri 

penerbangan yang ada didalam Negara tersebut. Perkembangan industri penerbangan saat 

ini sangat ketat dikarenakan banyaknya perusahaan penerbangan di Indonesia, seperti 

Garuda Indonesia, Lion Air, Air Asia, Sriwijaya Air, Batavia Air dan perusahaan lain baik 

milik swasta nasional maupun swasta asing. Menurut Graham (2010), trend pasar travel di 

Indonesia menunjukkan kemampuan membeli tiket penerbangan domestik tumbuh lebih dari 

400% dari tahun ke tahun. 

Perusahaan penerbangan tersebut berlomba-lomba menarik perhatian konsumen 

dengan berbagai cara seperti memberikan penerbangan murah, memberikan tiket gratis 

penerbangan maupun meningkatkan kualitas pelayanannya. Perusahaan penerbangan yang 

berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitif harus dapat menawarkan layanan 

yang cepat serta memuaskan pelanggan. Untuk memenuhi kepuasan kepada pelangan maka 

kualitas layanan menjadi faktor yang sangat penting yang harus dikelola perusahaan dengan 

baik. Kualitas layanan yang baik dihasilkan oleh suatu operasi yang dilakukan perusahaan 

yang dapat merumuskan efektivitas dan efisiensi berdasarkan kondisi internal dan eksternal 

perusahaan.  

Persaingan yang semakin ketat dan semakin berkembangnya ekspektasi pelanggan 

mendorong para pelaku dalam industri penerbangan untuk lebih memfokuskan pada upaya 
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untuk mempertahankan pelanggan yang ada, kemudian  mencari atau menambah pelanggan 

baru. Mempertahankan pasar yang ada melalui pengembangan loyalitas merek merupakan 

tujuan strategik perusahaan untuk mempertahankan bisnis dan profit mereka dalam jangka 

panjang.  Loyalitas merek merupakan suatu aspek penting bagi banyak perusahaan yang 

dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti pembelian ulang oleh konsumen 

dan merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain, sehingga perusahaan dapat 

mengurangi biaya pemasaran. Loyalitas merek merupakan basis penting bagi pengembangan 

sustainable competitive advantage (keunggulan bersaing yang berkelanjutan), yaitu 

keunggulan yang dapat direalisasikan melalui upaya-upaya pemasaran. 

Gambar 1.1 

Jumlah Penumpang Domestik Bandara Udara Soekarno Hatta Tahun 2011 

 

Sumber: Angkasa Pura 2 
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Jika suatu perusahaan ingin tetap eksis atau bahkan ingin menjadi pemenang pasar 

(market leader) pada kondisi persaingan seperti ini, perusahaan yang tadinya berorientasi 

pada produk (product oriented) saja, harus berubah menjadi perusahaan yang juga 

berorientasi pada konsumen (consumer oriented). Pada kondisi product oriented, 

perusahaan memproduksi barang/jasa sesuai dengan kapabilitas perusahaan tanpa 

memperhatikan keinginan dari pelanggan. Penekanan pada konsep ini ada pada efisiensi 

operasional perusahaan dan standarisasi, dimana produk masih dibuat secara massal 

(Hermawan Kertajaya, 2002). Consumer oriented membawa konsekuensi kepada 

perusahaan untuk lebih sering berinteraksi secara berkelanjutan dengan para konsumennya, 

interaksi seperti ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan para konsumen, 

yang membuat mereka tidak hanya sekedar puas tetapi juga loyal terhadap suatu produk 

ataupun suatu merek. Oleh karena itu pendekatan pemasar yang hanya mementingkan 

terjadinya transaksi (transactional marketing) saja, dengan sasaran utama berjangka pendek 

menjadi kurang relevan. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan dalam membangun 

hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara produsen dengan para 

konsumen (relational marketing) yang didasarkan  kepada kepercayaan dan komitmen (the 

moment of truth) yang diharapkan akan membentuk kesetiaan atau loyalitas merek. 

Loyalitas merek (brand loyalty) mencerminkan loyalitas pelanggan pada merek 

tertentu. Loyalitas merek merupakan inti dari brand equity yang menjadi gagasan sentral 

dalam pemasaran, karena hal itu merupakan suatu ukuran keterkaitan seorang pelanggan 

pada sebuah merek. Apabila loyalitas merek meningkat, maka kerentaan kelompok 

pelanggan dari serangan kompetitor dapat dikurangi. Adanya loyalitas merek pada 

pelanggan sangat memberikan manfaat bagi perusahaan. 
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Loyalitas merek dapat mengurangi biaya pemasaran, meningkatkan penjualan, 

menarik konsumen baru dan menciptakan halangan masuk yang berarti (entry barrier) 

terhadap pesaing (Aaker 1997). Jika kondisi ini tercapai, maka perusahaan tersebut selain 

dapat membangun pangsa pasar yang kuat, juga dapat meraih keuntungan yang besar. 

Ilustrasi dari loyalitas merek adalah sebagai berikut, misalnya seorang konsumen 

sudah sangat sering melakukan pembelian terhadap suatu merek produk. Tidak ada lagi 

merek yang dipertimbangkan untuk dibeli selain merek produk yang sering dibelinya. 

Ketika merek produk itu tidak tersedia di toko atau outlet yang ditujunya, dia terus berusaha 

mencari produk itu sampai ke tempat yang jauh sekalipun. Bahkan ketika merek barang itu 

tidak tersedia, dan petugas penjualan mengatakan merek produk yang dicarinya akan datang 

beberapa hari kemudian, dia bersedia menunggunya. Jika ada konsumen dalam 

pembeliannya berperilaku seperti itu, maka bisa dikatakan bahwa konsumen itu sangat loyal 

terhadap merek pilihannya dan itulah yang disebut loyalitas merek (brand loyalty). Jadi, 

loyalitas bisa didefinisikan sebagai sikap menyenangi terhadap suatu merek yang 

direpresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap merek itu sepanjang waktu. 

Loyalitas merek sangat berpengaruh terhadap kerentanan pelanggan untuk berpindah 

merek. Apalagi dewasa ini, pelanggan memiliki tuntutan nilai yang jauh lebih besar dan 

beragam karena pelanggan dihadapkan pada berbagai pilihan produk, sehingga loyalitas 

merek bukanlah hal yang mudah untuk dikelola oleh perusahaan. Loyalitas merek sangat 

penting dan berkaitan erat dengan kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan 

akan cenderung mempertahankan pelanggan yang ada dibanding menarik pelanggan baru 

karena untuk menarik pelanggan baru membutuhkan biaya yang lebih besar. Oleh karena 

itu, perusahaan sebagai penjual harus memberikan kualitas produk yang unggul agar 
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pelanggan merasa puas. Kepuasan pelanggan merupakan kunci untuk membuat hubungan 

jangka panjang dengan pelanggan. Pelanggan yang puas akan kembali membeli produk, 

bicara yang menyenangkan mengenai produk tersebut, lebih sedikit memperhatikan merek 

dan iklan pesaing, serta tidak beralih kepada merek lain (Kotler dan Amstrong, 2003). 

Faktor lain yang harus dijaga adalah perusahaan penerbangan juga perlu menjaga 

brand image (citra merek), sehingga menjadi maskapai penerbangan terpercaya bagi 

konsumen. Selain itu brand image  juga berpengaruh terhadap brand loyalty. Menurut 

Maulana (2009) untuk membangun brand image, komunikasi pemasaran (marketing 

communication), iklan dan promosi memiliki peran penting. Hal ini disebabkan karena 

kegiatan ini mempunyai target audience luas sehingga dalam waktu relatif singkat pesan 

yang ingin disampaikan tentang brand lebih cepat sampai. 

Dalam era pasar modern, brand image telah menjadi salah satu pertimbangan utama 

dalam memasarkan suatu produk. Keberadaan suatu merek telah dianggap penting karena 

merek dapat mencerminkan identitas dari suatu produk dan juga memberikan dampak 

tertentu kepada perusahaan dari citra yang ditimbulkannya. Brand image juga telah 

dianggap sebagai suatu prestise yang dibutuhkan oleh para konsumen dalam mengkonsumsi 

suatu produk. Dengan demikian, asumsi tersebut tentunya akan menjadi pedoman penting 

bagi perusahaan dalam mencapai pengaruh positif yang ditimbulkan oleh brand image 

produk mereka.  

Salah satu perusahaan penerbangan nasional terkemuka di Indonesia adalah Garuda 

Indonesia. Garuda Indonesia berawal dari tahun 1940-an, dimana Indonesia masih berperang 

melawan Belanda. Pada saat itu Garuda terbang jalur special dengan pesawat DC-3. 

Maskapai ini telah menerima sertifikasi IATA Operation Safety Audit (IOSA) dari IATA, 
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yang berarti bahwa Garuda Indonesia telah seluruhnya memenuhi standar keselamatan 

penerbangan internasional. Garuda Indonesia juga masuk dalam daftar maskapai bintang 

empat dari Skytrax, yang berarti memiliki kinerja dan pelayanan yang bagus. Tahun 2012 

Garuda Indonesia akan bergabung dengan aliansi penerbangan SkyTeam. Pada tahun 2012, 

Garuda Indonesia mendapatkan penghargaan Best International Airline diantara maskapai – 

maskapai kelas dunia lainnya dengan 91 persen penumpang menyatakan sangat puas dengan 

pelayanan maskapai ini. 

Tabel 1.1 

Top Brand Maskapai Penerbangan Tahun 2012 

 

Maskapai Penerbangan TBI 
Garuda Indonesia 43,6% 

Lion Air 25,9% 
Asia Air 7,8% 

Batavia Air 7,1% 
Sriwijaya Air 4,4% 

Merpati 3,8% 
 

Diolah dari website Top Brand Award 

   

  Garuda Indonesia juga merupakan salah satu maskapai penerbangan BUM terbesar 

di Indonesia yang jumlah frekuensi penerbangannya meningkat sebesar 26,59% pada tahun 

2011 menjadi 120.043 penerbangan, dari 102.724 penerbangan pada tahun 2010. Sedangkan 

jumlah penumpang Garuda Indonesia meningkat sebesar 36,21% menjadi 17.074.00 

penumpang pada tahun 2011 dari sebelumnya hanya sebesar 12.535.000 penumpang pada 

tahun 2010. 
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Gambar 1.2 

Frekuensi Penerbangan dan Jumlah Penumpang Diangkut tahun 2011 

 

 

Diolah dari annual report tahun 2011 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mengulas tentang brand image  

dan brand loyalty.  Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan mengambil judul 

“ANALISIS PENGARUH BRAND IMAGE (CORPORATE IMAGE, USER IMAGE 

DAN PRODUCT IMAGE) TERHADAP BRAND LOYALTY PADA PT GARUDA 

INDONESIA TBK DI JAKARTA”.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah pada penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh corporate image terhadap brand loyalty pada PT. Garuda 

Indonesia di Jakarta? 
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2. Bagaimana pengaruh user image terhadap brand loyalty pada PT. Garuda Indonesia di 

Jakarta? 

3. Bagaimana pengaruh product image terhadap brand loyalty pada PT. Garuda Indonesia 

di Jakarta? 

4. Bagaimana pengaruh brand image (corporate image, user image dan product image) 

secara bersama-sama terhadap brand loyalty pada PT. Garuda Indonesia di Jakarta? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka tujuan dari penelitian 

ini : 

1. Untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap brand loyalty pada PT. Garuda 

Indonesia di Jakarta? 

2. Untuk mengetahui pengaruh user image terhadap brand loyalty pada PT. Garuda 

Indonesia di Jakarta? 

3. Untuk mengetahui pengaruh product image terhadap brand loyalty pada PT. Garuda 

Indonesia di Jakarta? 

4. Untuk mengetahui pengaruh brand image (corporate image, user image dan product 

image) secara bersama-sama terhadap brand loyalty pada PT. Garuda Indonesia di 

Jakarta? 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Akademisi 

Penelitian mengenai analisa pengaruh brand image (corporate image, user image 

dan product image) terhadap brand loyalty pada PT. Garuda Indonesia Tbk di Jakarta, 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi penelitian selanjutnya serta sebagai 

bahan referensi pengaruh brand image terhadap brand loyalty pada PT. Garuda Indonesia 

Tbk di Jakarta. 

 

1.4.2. Bagi Praktisi 

Penelitian mengenai analisa pengaruh brand image (corporate image, user image 

dan product image) terhadap brand loyalty pada PT. Garuda Indonesia Tbk di Jakarta, 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam menentukan 

strategi pemasaran yang tepat dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

mempertahankan maupun meningkatkan loyalitas merek pada PT. Garuda Indonesia Tbk di 

Jakarta. 

 

1.5. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penumpang 

domestic di Jakarta yang menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia sangat 

banyak, oleh karena itu penelitian ini lebih difokuskan kepada kajian pengaruh brand image 

(corporate image, user image dan product image) terhadap brand loyalty pada PT. Garuda 

Indonesia Tbk di Jakarta. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

 

Bab I. Pendahuluan 

 Pada bab ini membahas latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

Bab II.  Landasan Teori 

 Pada bab ini menuraikan tentang kerangka konseptual dan teori – teori terkait yang 

digunakan untuk melakukan  analisis dalam penelitian ini. 

 

Bab III. Metode Penelitian 

 Pada bab ini menjabarkan tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, populasi, 

sampel dan teknik penarikan sampel dan pengumpulan data. 

 

Bab IV. Analisa data dan pembahasan 

 Bab ini berisi pembahasan dan analisa data yang diperoleh untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. 

Bab V. Penutup 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan untuk pihak terkai juga disertai 

dengan keterbatasan – keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti selama melakukan 

penelitian.  
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori  

Pada bab ini yang menguraikan tentang landasan teori, dikemukakan teori – teori 

yang menjadi referensi utama, khususnya teori – teori yang berkaitan dengan loyalitas  

merek dan citra merek. Selanjutnya pada bab ini dikemukakan juga teori yang mendukung 

teori utama. Adapun teori- teori yang dimaksud adalah: 

 

2.1.1. Manajemen Pemasaran  

Menurut Kotler & Keller (2009), pemasaran adalah memenuhi kebutuhan secara 

menguntungkan. Sedangkan pengertian pemasaran menurut Asosiasi Pemasaran Amerika 

dalam Kotler & Keller (2009), pemasaran adalah satu fungsi organisasi dan seperangkat 

proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan menyerahkan nilai kepada pelanggan 

dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan para 

pemilik sahamnya. 

Pemasaran mengandung pengertian yang luas dari sekedar penjualan dan 

periklanan, Tjiptono (2006) mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial dan 

manajerial dimana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan 

orang atau kelompok lain. 
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Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah proses 

pemberian kepuasan kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Dua sasaran yang utama 

adalah menarik konsumen baru dengan menjanjikan nilai yang unggul dan mempertahankan 

konsumen saat ini dengan memberikan kepuasan. Sedangkan pengertian manajemen 

pemasaran menurut Kotler dan Amstrong (2003) proses sosial dan manajerial dimana 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain. 

Dengan berkembangnya pemasaran, maka berkembang pula barang dan jasa yang 

dihasilkan. Demikian pula kini makin banyak barang dan jasa yang dikonsumsi oleh 

masyarakat. Jika pada zaman dulu orang-orang belum mengenal televisi, komputer, fast food 

dan sebagainya, maka sekarang orang-orang banyak yang mencari dan mebutuhkan barang-

barang tersebut. Oleh karena itu pemasaran memberikan sumbangan yang besar terhadap 

meningkatnya barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Maka bagi mereka yang 

terlibat di dalam pemasaran sangat perlu mempelajari manajemen pemasaran dengan lebih 

baik. Khususnya para penjual, harus mempelajari cara untuk memprofesionalkan 

menajemen pemasaran. 

 

2.1.1.1 Bauran Pemasaran 

Menurut Kotler dan Amstrong (2003) bauran pemasaran merupakan kombinasi dari 

berbagai tahapan atau elemen yang diperlukan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan 

eksekusi atau pelaksanaan keseluruhan operasi pemasaran. Konsep  bauran pemasaran ini 

dikembangkan oleh Philip Kotler dan kini digunakan secara luas oleh para dosen pemasaran 
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dan juga praktisi. Prinsip 4P ini pada dasarnya membagi bauran pemasaran menjadi 4 bagian 

utama yaitu: 

1. Product (Produk) 

Dalam strategi bauran pemasaran, yang perlu diperhatikan pertama kali adalah strategi 

produk. Salah satu tugas atau tanggung jawab dari manajemen perusahaan atau 

penjualan adalah menciptakan produk yang dibutuhkan oleh pasar. Produk merupakan 

sesuatu barang yang dapat ditawarkan kepasar untuk mendapatkan perhatian, untuk 

dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi suatu keinginan atau 

kebutuhan. Produk merupakan suatu media yang berfungsi untuk menyampaikan 

pengalaman kepada konsumen akan penggunaaan suatu merek. 

2. Place (Tempat) 

Place merupakan saluran distribusi organisasi untuk memasarkan produk mereka. 

Strategi saluran distribusi mencakup rancangan dan manajemen perantara, seperti 

grosir, distributor, pedagang perantara dan pengecer. Klasifikasi saluran distribusi dan 

pengaturannya dibagi menjadi sebagai berikut: 

 Saluran tidak langsung mencakup penjualan melalui pihak ketiga, seperti agen 

distributor dan pengecer. 

 Saluran langsung melakukan penjualan dengan melalui toko dari perusahaan dapat 

menggunakan outlet ritel dengan merek yang sama denga perusahaan yang 

memproduksinya 

3. Price (Harga) 

Harga merupakan sejumlah nilai yang dibutuhkan konsumen dengan manfaat dari 

memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli 
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atau penjual melalui tawar menawar, atau ditetapkan oleh penjual satu harga sama 

terhadap semua pembeli. 

4. Promotion (Promosi) 

Faktor lain dalam bauran pemasaran adalah promosi. Promosi ini berkaitan dengan 

kegiatan memberitahu dan mempengaruhi calon konsumen tentang produk perusahaan. 

Kegiatan yang termasuk dalam promosi adalah periklanan, penjualan tatap muka dan 

promosi penjualan 

Tabel 2.1 

4 Komponen P dalam Bauran Pemasaran 

BAURAN PEMASARAN 

PRODUCT 

Keragaman Produk 

Kualitas 

Desain 

Ciri 

Nama Merek 

Kemasan 

Ukuran 

Pelayanan 

Garansi 

PRICE 

Daftar Harga 

Diskon 

Potongan Harga 

Periode Pembayaran 

Syarat Kredit 

PROMOTION 

Promosi Penjualan 

Periklanan 

Tenaga Penjualan 

Pemasaran Langsung 

PLACE 

Saluran Pemasaran 

Lokasi 

Transportasi 

Cakupan Pasar 
Sumber: Kotler dan Amstrong (2003) 
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2.1.1.2 Konsep Jasa dan Pemasaran Jasa 

Kotler dan Keller (2009) mengemukakan pengertian jasa adalah setiap tindakan atau 

kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksinya mungkin saja terkait 

atau mungkin juga tidak terkait dengan produk fisik. 

Menurut Kotler dan Keller (2009), membagi jasa sebagai berikut: 

1. Barang berwujud murni 

Tawaran hanya terdiri dari barang berwujud dan tidak ada jasa yang menyertainya. 

Contoh ; garam, sabun dan pasta gigi. 

2. Barang berwujud dengan disertai jasa 

Tawaran yang terdiri dari barang berwujud yang disertai satu atau beberapa pelayanan. 

Contoh: mobil dan sepeda motor 

3. Campuran 

Tawaran terdiri dari barang dan jasa dengan proporsi yang sama. Contoh: rumah makan 

dan rumah sakit. 

4. Jasa utama yang disertai barang dan jasa yang sangat kecil 

Tawaran terdiri dari suatu jasa utama disertai jasa tambahan dan/atau barang 

pendukung. Contoh: penumpang pesawat 

5. Jasa murni 

Tawaran hanya terdiri dari jasa. Contoh: jasa menjaga bayi dan perawat 
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 Karakteristik jasa menurut Kotler dan Keller (2009): 

1. Intangibility 

Artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar atau diraba sebelum dibeli dan 

dikonsumsi. 

2. Variability 

Jasa bersifat sangat veriabel karena merupakan non-standarized output artinya terdapat 

banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada siapa, kapan dan dimana jasa 

tersebut diproduksi. 

3. Inseparability 

Jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada 

waktu dan tempat yang sama. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan 

cirri khusus dalam pemasaran jasa. 

4. Perishability 

Perishability berarti jasa merupakan komoditas yang tidak tahan  lama, tidak dapat 

disimpan untuk pemakaian ulang diwaktu datang, dijual kembali atau dikembalikan. 

 

Pemasaran jasa tidak hanya membutuhkan pemasaran eksternal tetapi juga 

pemasaran internal dan interaktif. Pemasaran eksternal menggambarkan pekerjaan normal 

yang dilakukan pemasar untuk menyiapkan, menetapkan harga, mendistribusikan dan 

mempromosikan jasa itu kepada pelanggan. Pemasaran internal menyiratkan perusahaan 

jasa yang perlu melatih dan memotivasi para karyawan yang berhubungan dengan 

konsumen secara efektif serta seluruh personil pendukungnya agar bekerjasama sebagai 

sebuah tim guna memberikan kepuasan kepada konsumen. Sedangkan pemasaran interaktif 
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mengacu pada kualitas jasa yang diberikan yang sangat bergantung pada kualitas interaksi 

antara pembeli dan penjual. Dalam pemasaran barang tidak begitu dipengaruhi bagaimana 

barang tersebut diserahkan, akan tetapi dalam pemasaran jasa tidak terlepas dari pemberi 

jasa menyediakan jasa tersebut dan bagaimana pemasar mempertimbangkan empat 

karakteristik jasa tersebut. 

2.1.2. Merek 

Keahlian seorang pemasar professional diantaranya adalah kemampuan untuk 

menciptakan, memelihara, melindungi dan meningkatkan merek dari produk atau jasa. para 

pemasar mengatakan bahwa pemberian merek merupakan suatu seni dan merupakan suatu 

dasar uang menjadi bagian paling penting dalam pemasaran. Merek adalah nama, istilah, 

tanda, symbol, rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau kelompok penjual serta untuk 

membedakan dari produk competitor (Kotler dan Keller, 2009). 

Sementara menurut Aaker dalam Priandana (2010), merek adalah nama atau simbol 

yang membedakan, seperti pada logo, cirri khas atau kemasan yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi suatu barang atau jasa baik seseorang penjual atau beberapa penjual, dan 

untuk membedakan hal-hal tersebut dari competitor. 

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, merek adalah sebagai suatu identitas yang 

diberikan oleh penjual dan dapat dikenali oleh pembeli karena memiliki cirri khas yang 

tidak ditemukan pada produk atau jasa lainnya. Merek sebenarnya merupakan janji penjual 

untuk secara konsisten memberikan feature, manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli. 

Merek-merek terbaik memberikan jaminan kualitas, tetapi merek lebih sekedar simbol. 

Lebih jauh, merek sebenarnya merupakan tangible dan intangible yang terwakili dalam 
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sebuah merek dagang (trademark) yang mampu menciptakan nilai dan pengaruh tersendiri 

di pasar bila dikelola dengan tepat. Merek memberi banyak manfaat bagi konsumen 

diantaranya membantu konsumen dalam mengidentifikasi manfaat yang ditawarkan dan 

kualitas produk. Konsumen lebih mempercayai produk dengan merek tertentu daripada 

produk tanpa merek meskipun manfaat yang ditawarkan serupa. Sementara itu pengertian 

merek terbagi dalam 6 tingkatan, yaitu (Kotler dalam Priandana, 2010) : 

1. Merek sebagai atribut merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu 

2. Merek sebagai manfaat, yaitu suatu merek lebih dari serangkaian atribut, pelanggan 

tidak membeli atribut tetapi mereka membeli manfaat. 

3. Merek sebagai nilai, yaitu merek menyatakan sesuatu tentang nilai produk, nilai 

produsen atau pemegang merek dan nilai pelanggan. Contoh: mobil bermerek Mercedes 

selalu identik dengan mobil yang berkemampuan tinggi, tingkat kemanan yang tinggi 

dan gengsi yang tinggi. 

4. Merek sebagai budaya, yaitu merek mewakili budaya tertentu. Contoh: Mercedes dapat 

menggambarkan budaya Negara Jerman yang serba teratur, efisien serta berkualitas 

tinggi. 

5. Merek sebagai kepribadian, yaitu merek mencerminkan kepribadian tertentu. Contoh: 

menggunakan Mercedes melambangkan kepribadian yang berkelas dari pemakainya. 

6. Merek sebagai pemakai, yaitu merek dapat menunjukkan jenis konsumen yang membeli 

atau menggunakan produk tersebut. Contoh: gambaran dari konsumen yang 

menggunakan mobil Mercedes adalah top eksekutif yang sudah berumur dan bukan 

seorang mahasiswa yang masih muda. 
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2.1.2.1 Kriteria Merek 

 Kotler dan Keller (2009) mengatakan bahwa ada enam kriteria dalam memilih 

merek. Tiga yang pertama dapat dicirikan sebagai “pembangunan merek” dari segi 

bagaimana ekuitas merek dapat dibangun melalui pilihan yang bijaksana dari sebuah unsure 

merek. Tiga yang terakhir adalah lebih “defensive” bagaimana merek dapat ditingkatkan dan 

dipertahankan dihadapan peluang-peluang dan keterbatasan yang berbeda. 

a. Dapat diingat. Seberapa mudahnya unsure merek diingat dan dikenal. 

b. Bermakna. Sejauh mana unsure merek dapat dipercaya dan sugestif terhadap kategori 

yang berhubungan. 

c. Disukai. Bagaimana konsumen menemukan unsur merek itu menarik secara estetis. 

d. Dapat diubah. Dapatkan merek digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam 

kategori yang sama atau berbeda. 

e. Dapat diadaptasikan. Bagaimana cara mengadaptasikan dan memutakhirkan merek 

tersebut? 

f. Dapat dilindungi. Bagaimana cara melindungi unsur merek itu secara hukum? 

 

2.1.3 Brand Image 

Menurut Kotler dan Keller (2009), Brand Image mendefinisikan brand image 

berhadapan dengan property eksentrik dari produk atau jasa, termasuk cara merek itu 

memenuhi kebutuhan sosial atau psikologis pelanggan. Menurut Keller dalam Priandana 

(2010) brand image adalah persepsi dan preferensi pelanggan terhadap suatu merek, dimana 

direfleksikan melalui berbagai tipe asosiasi merek yang melekat dalam ingatan pelanggan. 

Sedangkan Supranto (2007) mendefinisikan brand image sebagai apa yang konsumen piker 

ANALISIS PENGARUH..., ARGA WIRANDIKA, Ma.-IBS, 2012



20 
 

atau rasakan ketika mereka mendengar atau melihat nama suatu merek atau pada intinya apa 

yang konsumen telah pelajari tentang merek tertentu. 

Membangun brand image yang positif dapat dicapai dengan program marketing yang 

kuat terhadap produk tersebut, yang unik dan memiliki kelebihan yang ditonjolkan, yang 

membedakan dengan produk lain. Kombinasi yang baik dari elemen-elemen yang 

mendukung dapat menciptakan brand image yang kuat bagi konsumen. 

 

2.1.3.1 Manfaat Brand Image 

Brand image yang telah dibentuk oleh perusahaan dan yang telah ada dalam benak 

konsumen, akan membawa manfaat baik bagi perusahaan maupun bagi konsumen. Manfaat 

tersebut adalah sebagai berikut (menurut Sutisna dalam Priandana, 2010): 

1. Manfaat bagi konsumen: konsumen dengan citra yang positif terhadap suatu merek, 

lebih mungkin untuk melakukan pembelian. 

2. Manfaat bagi perusahaan: perusahaan dapat mengembangkan lini produk dengan 

memanfaatkan citra positif yang telah terbentuk terhadap merek produk lama.  

 

2.1.3.2 Komponen Brand Image 

 Komponen pembentuk brand image (menurut Biels dalam Priandana, 2010) ada 3, 

yaitu: 

1. Corporate Image (citra perusahaan) 

  Corporate image  merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap perusahaan yang membuat suatu produk dan jasa (Alexande L. 

Biels dalam Rian, 2010). Brand image berkaitan dengan sosok perusahaan yang 
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positif lebih dikenal serta diterima oleh publiknya, mungkin tentang sejarahnya 

maupun kualitas pelayanan prima. Keberhasilan dalam bidang pemasaran, dan 

hingga berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan sebaginya.   

2. User Image (citra pemakai) 

  User image merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan konsumen 

terhadap pemakai yang menggunakan barang atau jasa. User image meliputi pemakai 

itu sendiri, gaya hidup atau kepribadian dan status sosial.  

3. Product Image (citra produk) 

  Product image merupakan sekumpulan asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap suatu produk, yang meliputi atribut produk tersebut, manfaat 

bagi konsumen, penggunaannya serta jaminannya. Citra produk adalah respon 

konsumen pada keseluruhan penawaran yang diberikan didefinisikan sebagai 

sejumlah kepercayaan, ide-ide dan kesan masyarakat pada suatu citra produk (Kotler, 

2000). Citra produk merupakan keseluruhan kesan yang terbentuk dibenak 

masyarakat tentang produk yang akan dijual dipasaran.  

 

2.1.4. Loyalitas Merek 

Aaker (1997) mendefinisikan loyalitas merek merupakan suatu ukuran keterkaitan 

pelanggan kepada suatu merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang 

kemungkinan seseorang pelanggan beralih ke produk lain, terutama jika pada suatu merek 

tersebut didapati adanya perubahan baik menyangkut harga maupun atribut lainnya. 

Sedangkan menurut Minor dan Mowen dalam Surya (2007) mengemukakan bahwa loyalitas 

dapat didasarkan pada pembelian aktual produk yang dikaitkan pada proporsi pembelian 
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yang dapat didefinisikan sebagai keinginan konsumen untuk melakukan pembelian ulang. 

Simamora (2006) mendefinisikan loyalitas merek sebagai tingkat komitmen para pelanggan 

terhadap suatu merek tertentu. Peter dan Olson dalam Marthin (2005) mendefiniskan brand 

loyalty sebagai komitmen hakiki dalam membeli ulang sebuah merek yang istimewa. 

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa brand loyality dilihat 

sebagai komitmen untuk melakukan pembelian ulang dan perilaku pembelian ulang. Karena 

proses kognitif dipercaya dapat mempengaruhi perilaku. Pelanggan yang loyal umumnya 

akan tetap setia dalam melakukan pembelian ulang suatu merek walaupun dihadapkan pada 

banyak alternatif merek produk pesaing dengan berbagai atributnya.  

 

2.1.4.1 Fungsi Brand Loyalty 

Dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang benar, brand loyalty dapat menjadi asset 

strategis bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa potensi atau keuntungan yang dapat 

diberikan oleh brand loyalty kepada perusahaan (Aaker, 1991): 

1. Reduce marketing cost (mengurangi biaya pemasaran) 

Dalam kaitannya dengan biaya pemasaran, akan lebih murah 

mempertahankan pelanggan, dibandingkan dengan upaya untuk mendapatkan 

pelanggan baru. Ciri yang paling Nampak dari jenis pelanggan ini adalah mereka 

membeli suatu produk karena harganya lebih murah.  

2. Trade leverage (meningkatkan perdagangan) 

Loyalitas yang kuat terhadap suatu merek akan menghasilkan peningkatan 

perdagangan dan memperkuat keyakinan perantara pemasaran. Bias disimpulkan 

bahwa pembelian didasarkan pada kebiasaan mereka selama ini. 
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3. Attractive new customers (menarik minat pelanggan baru) 

Banyaknya pelanggan yang merasa puas dengan suatu merek tertentu akan 

menimbulkan perasaan yakin bagi calon pelanggan baru terutama jika pelanggan 

mereka mengandung resiko tinggi. 

4. Provide time to respond to competitive threts (memberi waktu untuk merespon 

ancaman pesaing) 

Loyalitas merek membuat pelanggan akan memberikan waktu bagi 

perusahaan produsen untuk merespon gerakan pesaing. Jika pesaing 

mengembangkan produk unggulan, pelanggan yang loyal akan memberikan waktu 

dan kesempatan kepada perusahaan produsen merek untuk mengembangkan atau 

memperbaharui produknya dengan cara menyesuaikan atau merealisasikannya. 

2.1.4.2 Tingkatan Loyalitas Merek 

Dalam kaitannya dengan loyalitas merek, terdapat beberapa tingkatan. Masing-

masing tingkatannya menunjukkan tantangan pemasaran yang harus dihadapi sekaligus aset 

yang dapat dimanfaatkan. Adapun tingkatannya adalah sebagai berikut (Aaker, 1997): 

Gambar 2.1 Piramida Brand Loyalty 

 

Sumber: Aaker, David A. (1997) 

Commited 
Buyer

Likes The Brand

Satisfied Buyer

Habitual Buyer

Brand Switcher
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1. Brand switcher, pelanggan yang berada pada tingkat loyalitas ini dikatakan sebagai 

pelanggan yang berada pada tingkat paling dasar. Semakin tinggi frekuensi pelanggan 

untuk memindahkan pembelinya dari suatu merek ke merek yang lain 

mengidentifikasikan mereka sebagai pembeli yang sama sekali tidak loyal atau tidak 

tertarik kepada merek tersebut. Pada tingkatan ini merek apapun mereka anggap 

memadai serta memegang peranan sangat kecil dalam kuputusan pembelian. Ciri yang 

paling Nampak dari jenis pelanggan ini adalah mereka membeli suatu produk karena 

harganya murah.  

2. Habitual buyer, dapat dikategorikan sebagi pelanggan yang puas dengan merek produk 

yang dikonsumsi dan tidak ada alasan yang cukup untuk menciptakan keinginan untuk 

membeli produk lain atau berpindah merek, terutama jika peralihan tersebut 

memerlukan usaha, biaya maupun berbagai pengorbanan lain. Pelanggan dalam 

membeli suatu merek lebih didasarkan atas kebiasaan mereka. 

3. Satisfied buyer, pelanggan masuk dalam kategori puas bila mengkonsumsi merek 

tersebut, meskipun mungkin saja mereka beralih dari merek lain dengan menanggung 

switching cost yang terkait dengan waktu, uang dan resiko kinerja yang merupakan 

konsekuensi ketika merek beralih ke suatu merek. Untuk dapat menarik minat para 

pelanggan dalam tingkat ini, pesaing perlu mengatasi biaya peralihan yang harus 

ditanggung oleh pelanggan dengan menawarkan berbagai manfaat yang cukup besar 

sebagai kompensasi. 

4. Likes the brand, pelanggan sungguh – sungguh menyukai merek tersebut. Pada 

tingkatan ini dijumpai perasaan emosional yang terkait pada merek. Rasa suka 

pelanggan bias saja didasari oleh asosiasi yang terkait dengan simbol, rangkaian 
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pengalaman dalam penggunaan sebelumnya, baik yang dialami pribadi maupun oleh 

kerabat, atau juga dapat disebabkan oleh kesan kualitas yang tinggi. Meski demikian 

seringkali suatu perasaan yang sulit diidentifikasikan dan ditelusuri dengan cermat 

untuk dikategorikan dalam suatu yang spesifik. 

5. Commited buyer, tingkatan tertinggi pada piramida loyalitas. Pelanggan merupakan 

pelanggan yang setia dan memiliki kebanggan sebagai pengguna suatu produk merek 

dan bahkan merek tersebut menjadi sangat penting bagi mereka dipandang dari segi 

fungsi maupun sebagi ekspresi mengenai siapa sebenarnya mereka. Salah satu 

aktualisasi loyalitas pelanggan ditunjukan oleh tindakan merekomendasikan dan 

mempromosikan merek tersebut kepda orang lain. Loyalitas merek dapat menjadi asset 

yang sangat strategis bagi perusahaan.  

 

2.1.2.3 Pengukuran Brand Loyalty 

Menurut Aaker (1997) brand loyalty diukur dengan melakukan: 

1. Behavior measures, suatu cara langsung untuk menetapkan loyalitas terutama untuk 

habitual behavior adalah dengan memperhitungkan pola pembelian yang actual. 

Berikut beberapa ukuran yang dapat digunakan: 

a. Repurchase rate, yaitu tingkat persentase pelanggan yang membeli merek yang 

sama pada kesempatan membeli jenis produk tersebut. 

b. Percent of purchase, yaitu tingkat persentase pelanggan untuk setiap merek yang 

dibeli dan beberapa pembelian terakhir  
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c. Number of brands purchase, yaitu tingkat persentase pelanggan dari suatu 

produk untuk hanya membeli satu merek, dua merek, tiga merek dan 

seterusnya. 

2. Measuring switching cost, pengukuran terhadap variable ini dapat 

mengidentifikasikan loyalitas pelanggan terhadap suatu merek. Pada umumnya jika 

biaya untuk berganti merek sangat mahal, pelanggan akan enggan untuk berganti 

merek sehingga laju penyusutan kelompok pelanggan dari waktu ke waktu akan 

rendah. 

3. Measuring satisfaction, pengukuran terhadap kepuasan maupun ketidakpuasan 

pelanggan suatu merek merupakan indicator penting dari brand loyalty. Bila 

ketidakpuasan pelanggan terhadap suatu merek rendah, maka pada umumnya tidak 

cukup alasan bagi pelanggan untuk beralih mengkonsumsi merek lain kecuali bila 

ada faktor – faktor penarik yang sangat kuat. Dengan demikian sangat perlu bagi 

perusahaan untuk mengeksplor informasi dari pelanggan yang memindahkan 

pembeliannya ke merek lain dalam kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi 

oleh pelanggan ataupun alasan yang terkait dengan ketergesaan mereka 

memindahkan pilihan. 

4. Measuring liking the brand, kesukaan terhadap merek, kepercayaan, perasaan – 

perasaan hormat atau bersahabat dengan suatu merek membangkitkan kehangatan 

dalam perasaan pelanggan. Akan sangat sulit bagi merek lain untuk dapat menarik 

pelanggan yang sudah mencintai merek hingga pada tahapan ini. Pelanggan dapat 

saja sekedar suka pada suatu merek dengan alasan yang tidak dapat dijelaskan 

sepenuhnya melalui persepsi dan kepercayaan mereka yang terkait dengan atribut 
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merek. Ukuran dan rasa suka tersebut dapat dicerminkan dengan kemauan membayar 

harga yang lebih mahal untuk memperoleh merek tersebut. 

5. Measuring commitment, salah satu indicator kunci adalah jumlah interaksi dan 

komitmen pelanggan yang berkaitan dengan produk tersebut. Kesukaan pelanggan 

terhadap suatu merek akan mendorong mereka untuk membicarakan merek tersebut 

kepada pihak lain, baik dalam taraf sekedar menceritakan alasan pembelian mereka 

pada suatu merek atau bahkan tiba pada taraf merekomendasikannya kepada orang 

lain untuk mengkonsumsi merek tersebut. Indikator lain adalah sejauh mana tingkat 

kepentingan merek tersebut bagi seseorang berkenaan dengan aktivitas dan 

kepribadian mereka, misalnya menfaat atau kelebihan yang dimiliki dalam kaitannya 

dengan penggunaan. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari dilakukannya 

penelitian ini, diantaranya adalah : 

 

2.2.1. Penelitian Sem Christina Hawila Sibagariang 

Penelitian yang dilakukan oleh Sem Christina Hawila Sibagariang ini mengambil 

judul “Analisis Pengaruh Brand Image dan Brand Trust terhadap Brand Loyalty pada PT. 

Bank Sinarmas”.  Peneliti menyebarkan 100 kuesioner ke nasabah PT. Bank Sinarmas. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah brand image  memiliki hubungan yang lemah, 

berlawanan arah dan signifikan terhadap brand loyalty PT. Bank Sinarmas sebesar 0,393 
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atau 39,3%. Artinya tidak terdapat hubungan yang kuat searah dan signifikan antara variable 

brand image terhadap brand loyalty. 

 Brand Trust memiliki hubungan yang kuat, searah dan signifikan terhadap brand 

loyalty pada PT. Bank Sinarmas sebesar 0,412 atau 41,2%. Artinya terdapat hubungan yang 

kuat, searah dan signifikan antara variable brand trust terhadap brand loyalty pada PT. Bank 

Sinarmas. Terakhir disimpulkan bahwa terdapat pengaruh brand image dan brand trust 

secara simultan terhadap brand loyalty pada PT. Bank Sinarmas yang menunjukkan sebesar 

0,514 atau 51,4%. Artinya terdapat hubungan yang kuat, searah dan signifikan antara 

variable brand image dan brand trust terhadap brand loyalty pada PT. Bank Sinarmas. 

 

2.2.2 Penelitian Mardiana 

Penelitian kedua dilakukan oleh Mardiana dengan judul “Analisis Pengaruh 

Marketing Program dan Brand Image terhadap Brand Loyalty pada PT. Fastfood Indonesia, 

Tbk. (studi kasus pada cabang KFC Mall Taman Anggrek”. Peneliti mengambil sebanyak 

150 responden yang merupakan konsumen KFC Mall Taman Anggrek. Berdasarkan hasil 

penelitian setelah meguji dan menganalisa pengaruh Marketing Program dan Brand Image 

terhadap Brand Loyalty pada produk KFC, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari hasil 

regresi berganda diperoleh angka sebesar 77,9% untuk variable Marketing Program 

mempengaruhi Brand Loyalty produk KFC dan hasil uji t, Marketing Program berpengaruh 

secara signifikan terhadap Brand Loyalty produk KFC. 

Sedangkan untuk variable Brand Image mempengaruhi Brand Loyalty sebesar 

75,3%. Dan berdasarkan hasil uji t, Brand Image berpengaruh secara signifikan terhadap 
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Brand Loyalty produk KFC. Berdasarkan hasil uji f, secara bersama-sama Marketing 

Program dan Brand Image berpengaruh secara signifikan terhadap Brand Loyalty dan hasil 

regresi berganda didapat hasil sebesar 83,1% sedangkan 16,9% dipengaruhi oleh variable 

lainnya.  

2.2.3 Penelitian Petra Surya Mega Wijaya 

 Peneliti membuat penelitian dengan judul pengaruh trust in a brand terhadap brand 

loyalty maskapai penerbangan Garuda Indonesia di kota Yogyakarta. Penelitian ini 

menggunakan konsumen maskapai Garuda Indonesia yang menggunakan maskapai tersebut 

dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linier 

Berganda.  

 Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya pengaruh yang signifikan antara variabel 

brand characteristic dan consumer-brand characteristic terhadap brand loyalty maskapai 

penerbangan Garuda Indonesia di kota Yogyakarta. Hal yang menarik adalah tidak adanya 

pengaruh signifikan antara variabel company characteristic  terhadap brand loyalty pada 

masakapai penerbangan Garuda Indonesia di kota Yogyakarta. 

2.3 Rerangka Pemikiran 

Brand image memiliki manfaat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan 

adanya brand image yang kuat di konsumen maka akan terjadi lebih banyak kemungkinan 

untuk melakukan pembelian ulang. Sedangkan brand image memiliki beberapa komponen 

seperti corporate image, user image dan product image. Ketiga komponen tersebut juga 

mempengaruhi konsumen dalam melakukan tindak pembelian ulang. Kepercayaan 
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konsumen akan salah satu maupun ketiga komponen tersebut secara bersama-sama, 

diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat brand loyalty seorang konsumen terhadap produk 

yang dikonsumsinya. Oleh karena itu terbentuklah sebuah rerangka pemikiran seperti 

dibawah ini: 

 

Gambar 2.2  

Rerangka Penelitian 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis 

 Ho
1 : Tidak terdapat pengaruh corporate image terhadap brand loyalty pada PT. 

Garuda Indonesia di Jakarta 

 Ha
1 : Terdapat pengaruh corporate image terhadap brand loyalty pada PT. Garuda 

Indonesia di Jakarta 

 

Brand Image

Corporate Image

User Image

Product Image

Brand Loyalty 
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Ho
2 : Tidak terdapat pengaruh user image terhadap brand loyalty pada PT. Garuda 

Indonesia di Jakarta 

Ha
2 : Terdapat pengaruh user image terhadap brand loyalty pada PT. Garuda 

Indonesia di Jakarta 

 

 Ho
3 : Tidak terdapat pengaruh product image terhadap brand loyalty pada PT. 

Garuda Indonesia di Jakarta 

 Ha
3 : Terdapat pengaruh product image terhadap brand loyalty pada PT. Garuda 

Indonesia di Jakarta 

 

 Ho
4 : Tidak terdapat pengaruh corporate image, user image dan product image 

secara simultan terhadap brand loyalty pada PT. Garuda Indonesia di Jakarta 

 Ha
4 : Terdapat pengaruh corporate image, user image dan product image secara  

  simultan terhadap brand loyalty pada PT. Garuda Indonesia di Jakarta 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian akan dilakukan di wilayah Jakarta. Pertimbangan pemilihan lokasi 

ini adalah karena jumlah penumpang domestik yang keluar masuk ke Jakarta melalui 

Bandara Internasional Soekarno Hatta termasuk yang terbesar di Indonesia.  

Gambar 3.1 

Jumlah Penumpang Domestik Bandara Udara Soekarno Hatta Tahun 2011 

 

Sumber: Angkasa Pura 2 

  Metode yang digunakan dalam pengumpulan sampling adalah convenience 

sampling, dengan pengisian kuesioner membutuhkan kerjasama yang baik dengan 

responden Metode tersebut merupakan metode pengambilan sampel dari elemen-elemen 

yang convenience yakni yang paling mudah dihubungi, dikenal dan mau bekerjasama 

(Simamora 2004).  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang belum tersedia sehingga untuk menjawab masalah penelitian, data harus 
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diperoleh dari sumber aslinya. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan Riset 

Lapangan (Field Research). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data secara 

langsung terhadap objek permasalahan yang terkait guna memperoleh data yang diperlukan 

yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Angket (Kuesioner) 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis mengajukan angket atau 

kuesioner yang berisikan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang telah 

disusun dan disesuaikan dengan jenis data yang digunakan sebagai dasar analisis 

pelayanan, yang akan diisi oleh para responden. 

2. Pengamatan (Observasi) 

Yaitu teknik pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan 

 Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah dikumpulkan untuk suatu 

tujuan sebelumnya. Riset Kepustakaan (Library Research) merupakan salah satu contoh dari 

pengumpulan data sekunder. 

 

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

  Sampel dapat dikatakan sebagai perwakilan dari suatu populasi. Populasi dari 

penelitian ini adalah wilayah Jakarta. Peneliti menggunakan sampel dikarenakan peneliti 

memiliki keterbatasan tenaga, waktu dan biaya. Teknik pengambilan sampel akan 

menggunakan metode probability sampling yakni dengan menggunakan metode 

convenience sampling, yaitu yang paling mudah dihubungi, dikenal dan mau bekerja sama 

(Simamora, 2004) 
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Untuk ukuran sampel, dengan jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti 

banyaknya jumlah konsumen pengguna maskapai Garuda Indonesia di daerah Jakarta, maka 

dari itu penentuan jumlah sampel dengan populasi tidak diketahui (Bhattacharya dalam 

Priandana, 2010) adalah: 

 

n = p x q x [Za/2/d]2 

Keterangan: 

n  : Jumlah sampel minimum 

p : Probabilitas responden memiliki sifat-sifat populasi (karena populasi tidak 

 diketahui maka dianggap 0,5 agar hasil kali (p x q) merupakan nilai    

 terbesar) 

q : 1-p (probabilitas responden yang tidak mewakili populasi) 

d : Toleransi kesalahan (error) = 10% 

a : Tingkat signifikansi (5%) 

Za/2 : Nilai distribusi normal untuk tingkat ketelitian a/2= 1,96 

 Perhitungan: 

 n = 0,5 x 0,5 x [1,96/0,1]2 

 n = 96,04 

 Jadi jumlah sampel minimum yang diperlukan adalah 96,04 yang dibulatkan menjadi 

100 responden 
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3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN 
Variabel Subvariabel Konsep Variabel / Subvariabel Indikator Variabel 

Brand Image   

Supranto (2007) mendefinisikan 
brand image sebagai apa yang 

konsumen piker atau rasakan ketika 
mereka mendengar atau melihat 

nama suatu merek atau pada intinya 
apa yang konsumen telah pelajari 

tentang merek tertentu. 

  

  Corporate 
Image 

Corporate image merupakan 
sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap 
perusahaan yang membuat suatu 

produk atau jasa (Alexande L. Biels 
dalam Priandana, 2010) 

Perusahaan yang 
mempunyai reputasi 

baik 

Perusahaan dengan 
manajemen yang baik 

Perusahaan selalu 
melakukan inovasi 
terhadap produknya 

Perusahaan memiliki 
jaringan perusahaan 

yang baik 

Perusahaan peduli 
terhadap sekitar 

  User Image 

User Image merupakan sekumpulan 
asosiasi yang dipersepsikan 

konsumen terhadap pemakai yang 
menggunakan suatu barang atau jasa. 
(Alexande L. Biels dalam Priandana, 

2010) 

Pengguna merasa 
bangga jika 

menggunakan produk 
Menggunakan Garuda 

Indonesia 
mencerminkan status 
sosial penggunanya 

Digunakan oleh 
konsumen yang 
mementingkan 

kualitas 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel Penelitian (Lanjutan) 

OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN 

Variabel Subvariab
el Konsep Variabel / Subvariabel Indikator Variabel 

  Product 
Image 

Product imagemerupakan 
sekumpulan asosiasi yang 

dipersepsikan konsumen terhadap 
suatu produk (Alexande L. Biels 

dalam Priandana, 2010) 

Produk tersebut dikenal 
sesuai dengan 
kegunaannya 

Merek produk tersebut 
mudah diucapkan, 

dikenali dan diingat 

Desain (logo atau 
lambang) dari produk 

tersebut dapat 
membedakan dengan 

merek lain 

Konsumen memiliki 
persepsi atau 

pandangan yang baik 
terhadap produk 

tersebut 

Brand 
Loyalty   

Brand loyalty merupakan suatu 
ukuran keterkaitan pelanggan kepada 

sebuah merek (Darnadi Durianto 
dalam Rasyid, 2009) 

Pembelian ulang 

Menginfomasikan hal 
positif tentang produk 

Merekomendasikan 
produk 

Sumber : Diolah dari berbagai sumber 

 

Pengukuran untuk setiap variabel dilakukan dalam bentuk scoring menurut skala 

likert yang merupakan metode untuk mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau 

ketidaksetujuan terhadap subjek, objek atau kejadian tertentu yang dijabarkan dalam 
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pernyataan-pernyataan yang ada didalam kuesioner. Dengan menggunakan 7 angka 

penilaian dimana angka 1 menunjukkan nilai terendah dan angka 7 menunjukkan nilai 

tertinggi.  

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis, antara 

lain:  

 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif, yang merupakan suatu alat analisis untuk menampilkan profil 

responden dari suatu penelitian. Statistic deskriptif yang diterapkan dalam penelitian ini 

adalah analisis frekuensi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran 

mengenai responden yang diambil dalam penelitian ini. Analisis frekuensi ini digunakan 

untuk mengolah data demografi responden dan informasi umum. Analisis akan semakin baik 

dan lengkap jika dalam penyajian data ditampilkan dalam bentuk gambar. Tujuan penyajian 

data dalam bentuk gambar adalah untuk memudahkan dalam memahami data – data yang 

disajikan. 

3.5.2 Uji Validitas 

 Menurut Dwi Priyatno (2008), validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu 

instrument dalam mengukur apa yang ingin diukur. Semakin tinggi validitas suatu alat tes 

tersebut, semakin mengenai sasarannya atau semakin menunjukkan apa yang harus diukur. 

Jadi validitas menunjuk kepada ketepatan dan kecermatan tes dalam menjalani fungsi 

pengukurannya.  Pada uji validitas akan melihat hubungan antara r hitung dengan r dalam 
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tingkat signifikansinya untuk mengetahui apakah seluruh butir pertanyaan dapat digunakan 

sebagai instrument penelitian. 

 

3.5.3 Uji Reliabilitas 

 Menurut Dwi Priyatno (2008), uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Ada beberapa metode pengujian reliabilitas 

diantaranya metode tes ulang, Cronbach’s Alpha, metode formula KR-20, KR-21 dan 

metode Anova Hoyt. Namun dalam penelitian ini akan digunakan metode Cronbach’s Alpha 

yang sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala (misal   1-4 atau 1-5). Menurut 

Sekaran dalam Dwi Priyatno (2008), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik.   

 

3.6 Uji Asumsi Klasik 

 Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan model regresi, terdapat tiga asumsi 

penting sebagai syarat penggunaan model regresi, yakni normalitas, multikolinearitas dan 

heteroskedasitas. Pengujian ini diperlukan karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi 

jika asumsi tersebut tidak terpenuhi. Dibawah ini adalah penjelasan dari tiga asumsi klasik 

tersebut: 
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3.6.1 Uji Normalitas 

 Menurut Dwi Priyatno (2008), uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

populasi data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini akan digunakan uji One 

Sample Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi 0,005. Data 

dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05.  

 

3.6.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen 

dalammodel regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalammodel regresi adalah tidak adanya 

multikolinearitas (Dwi Priyatno, 2008) 

 Hasil variance inflation factor (VIF) yang lebih besar dari 5 menunjukkan adanya 

gejala multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 5 menunjukkan tidak 

adanya gejala multikolinearitas (Santoso dalam Dwi Priyatno, 2010) 

 

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan dengan model regresi (Dwi Priyatno, 2010). 

 Pengujian ini penting untuk mengetahui apakah varians dari setiap error bersifat 

heterogen. Apabila bersifat heterogen maka melanggar asumsi klasik yang mensyaratkan 

bahwa varians dari error harus bersifat homogeny. Salah satu cara yang dilakukan untuk 

mendeteksi adanya heteroskedastisitas yakni melihat grafik plot antara nilai prediksi 
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variabel terikat (ZPRED) dengan melihat residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya 

heterokedestisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu graphic 

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

sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized (Ghozali 

dalam Priandana, 2010). 

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

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heterokedestisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedestisitas (Ghozali dalam 

Priandana, 2010) 

 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

 Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan model regresi dalam pengolahan 

data yang dilakukan, adapun model regresi yang digunakan untuk meneliti ada atau tidaknya 

suatu hubungan linier antara variabel brand image yaitu corporate image, user image dan 

product image terhadap brand loyalty. Analisis regresi berganda adalah sebuah teknik 

statistic yang secara bersama untuk mengembangkan sebuah hubungan matematis antara dua 

atau lebih variabel independen dengan menggunakan skala interval (Maholtra dalam 

Priandana, 2010). Bentuk persamaan dari regresi berganda, yaitu: 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 +  … + 𝛽𝑘𝑋𝑘 + 𝑒 

 Diestimasikan dengan persamaan berikut: 

                     𝑌 =  𝑏0 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 +  … + 𝑏𝑘𝑋𝑘  
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 Maka dalam penelitian ini, analisa regresi berganda digunakan untuk mencari 

terdapat pengaruh atau tidaknya dimensi-dimensi pada brand image yaitu corporate image, 

user image dan product image terhadap brand loyalty PT. Garuda Indonesia Tbk di Jakarta. 

Model dari regresi berganda pada penelitian ini adalah: 

 BL = a + b1CI + b2UI + b3PI +e 

 

Keterangan: 

 BL : Brand Loyalty 

 a : Konstanta 

 b : Koefisien regresi 

 CI : Corporate Image 

 UI : User Image 

 PI : Product Image 

 E : Standard error 

 Penggunaan metode statisktik analisis regresi berganda dengan perangkat statistic, 

digunakan untuk menganalisa hal-hal sebagai berikut: 

1. Mengetahui besarnya pengaruh atau koefisien determinasi (adjusted R square) 

antara variabel brand image  yang terdiri dari dimensi corporate image, user 

image dan product image terhadap brand loyalty PT. Garuda Indonesia Tbk di 

Jakarta. 

2. Menentukan persamaan regresi untuk variabel brand image  yang terdiri dari 

dimensi corporate image, user image dan product image terhadap brand loyalty 

PT. Garuda Indonesia Tbk di Jakarta. 
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3. Selanjutnya dari perhitungan statistic tersebut akan diperoleh suatu persamaan 

regresi berganda yang dapat menggambarkan pengaruh dari variabel brand 

image  yang terdiri dari dimensi corporate image, user image dan product image 

terhadap brand loyalty PT. Garuda Indonesia Tbk di Jakarta. 

 

3.7.1 Koefisien Determinasi (R square) 

 Dalam model regresi R square digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Secara umum R square 

untuk data yang bersifat cross section nilainya relative rendah, karena adanya variasi yang 

besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data time series biasanya 

mempunyai R square yang tinggi. Untuk multiple regression nilai R square yang diamati 

adalah adjusted R square, tidak seperti R square, dikarenakan nilai adjusted R square  dapat 

naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model regresi 

(Ghozali dalam Priandana, 2010). 
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3.8 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.8.1 Uji F 

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

digunakan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

terikat. 

F hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut: 

F hitung =
R2/k

(1 − R2)/(n − k − 1)
 

Keterangan: 

R2  = Koefisien Determinasi 

n = Jumlah data atau kasus 

k = Jumlah Variabel indepensen 

 

 Nilai F yang dihitung kemudian akan diperbandingkan dengan F tabel atau F yang 

diperoleh dengan mempergunakan tingkat resiko atau signifikansi 5% dan dimana criteria 

yang digunakan adalah: 

Jika F hitung  F tabel maka Ho diterima 

Jika F hitung ≥ F tabel maka Ho ditolak 

 Bila terjadi penerimaan Ho, maka dapat diartikan sebagai tidak signifikannya model 

regresi multiple yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari 

variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  
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3.8.2 Uji t 

 Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen 

secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

 Rumus t hitung pada analisis regresi adalah: 

t hitung =
r n − k − 1

 1 − r2
 

keterangan: 

 r = Koefisien korelasi parsial 

k = Jumlah variabel independen 

n = Jumlah data atau kasus 

 

 Dasar untuk pengambilan keputusan pengujian adalah: 

Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak 

Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima 
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 BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah PT. Garuda Indonesia 

 Garuda Indonesia resmi menjadi perusahaan public pada 11 Februari 2011, dengan 

mencatatkan 6.335.736.000 sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode GIAA. 

Salah satu tonggak sejarah penting ini dilakukan setelah perusahaan menyelesaikan 

transformasi bisnisnya melalui kerja keras serta dedikasi berbagai pihak. 

 Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Garuda adalah 

nama burung mitos dalam legenda pewayangan. Garuda Indonesia berkantor di Cengkareng, 

Jakarta, Indonesia. Selain berpusat di Jakarta, Garuda Indonesia juga memiliki kantor 

perwakilan yang tersebar di hamper seluruh kota besar di Indonesia dan juga kota-kota di 

luar negeri.  

 Pada tanggal 26 Januari 1949 pesawat Dakota RI-001 “Seulawah” diterbangkan dari 

Calcutta menuju Rangiin untuk melaksanakan misi niaganya yang pertama kali. Itulah 

perusahaan pembawa bendera Negara Republik Indonesia pertama yang mengudara di 

angkasa jagad raya.  

 Peristiwa tersebut telah dijadikan sebagai hari lahirnya Garuda Indonesia yang baru 

dapat beroperasi pada tanggal 1 Maret 1950 dengan sejumlah pesawat yang diterima 

pemerintah Republik Indonesia dari perusahaan penerbangan KLM. 

 Armada Garuda Indonesia yang pertama untuk melayani jaringan penerbangan di 

dalam negeri terdiri dari 20 pesawat DC-3 / C-47 dan 8 pesawat jenis PBY – Catalina 
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Amphibi. Untuk melebarkan sayapnya, Garuda Indonesia kemudian mengadakan 

pembaruan armadanya yang tiba antara bulan Oktober 1950 dan Februari 1958 sehingga 

menjadi DC-3 /C-47 sebanyak 20 pesawat, Convair Liner – 240 sebanyak 8 pesawat, 

Convair Liner – 340 sebanyak 8 pesawat, Convair Liner – 440 sebanyak 8 pesawat dan De 

Haviland Heron sebanyak 14 pesawat. 

 Jaringan penerbangan Garuda Indonesia kemudian diperluas meliputi seluruh 

wilayah Republik Indonesia kecuali Irian Jaya sedangkan luar negeri menjangkau kota-kota 

Singapura, Bangkok dan Manila. Disebabkan alasan teknis, maka seluruh pesawat De 

Haviland Heron di hapus dari kekuatan armada Garuda Indonesia. Selanjutnya antara tahun 

1960 dan 1966, Garuda Indonesia mendapatkan tambahan armadanya lagi berupa pesawat 

bermesin jet seperti Convair liner 990 sebanyak 3 pesawat, Lockheed Electra L188C 

sebanyak 3 pesawat dan Douglas DC-8-55 sebanyak 1 pesawat.  

 Garuda Indonesia semakin berkembang dan seluruh pesawatnya kemudian terdiri 

dari pesawat bermesin jet. Kekuatan armadanya berturut-turut ditambah dengan tipe pesawat 

seperti Douglas DC-10, Boeing B-747, Airbus A-300 dan A-330. 

 Kegiatan Garuda Indonesia lainnya adalah mengangkut ribuan jemaah haji setiap 

tahunnya. Selain itu Garuda Indonesia juga merupakan sarana angkutan bagi kunjungan 

resmi kepala Negara ke berbagai Negara.  

 Sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia, Garuda 

Indonesia berjuang sekuat tenaga dalam menegakkan citra bangsa Negara melalui 

pelayanannya. Kini jaringan penerbangan Garuda Indonesia telah menjangkau seluruh 

wilayah Republik Indonesia, sedangkan ke luar negeri meliputi kota-kota di benua Asia, 

Australia dan Eropa. 
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 Di awal tahun 90-an, strategi jangka panjang Garuda Indonesia disusun hingga tahun 

2000. Jumlah armada juga terus ditingkatkan sehingga Garuda Indonesia menjadi salah satu 

dari 30 besar maskapai penerbangan di dunia. Seiring dengan upaya pengembangan usaha, 

di awal tahun 2005, Garuda Indonesia memiliki tim manajemen baru, yang kemudian 

membuat perencanaan baru bagi masa depan perusahaan. Manajemen baru Garuda 

Indonesia melakukan evaluasi ulang dan restrukturisasi perusahaan secara menyeluruh 

dengan tujuan meningkatkan efisiensi kegiatan operasional, membangun kembali kekuatan 

keuangan yang mancakup keberhasilan perusahaan dalam menyelesaikan restrukturisasi 

hutang, termasuk hutang sewa pembiayaan dengan European Export Agency (ECA), 

menambah tingkat kesadaran para karyawan dalam memahami pelanggan, dan yang 

terpenting memperbaharui dan mambangkitkan semangat Garuda Indonesia. 

 Pada akhir Desember 2011, struktur kepemilikan saham Garuda Indonesia sebagai 

perusahaan public adalah Pemerintah Republik Indonesia (69,14%), PT. Angkasa Pura I 

(1,10%), PT. Angkasa Pura II (1,78%), karyawan (0,44%), investor domestic (23,94%) dan 

investor internasional (3,60%). 

 Garuda Indonesia per Desember 2011 mengoperasikan 87 pesawat yang terdiri dari 3 

pesawat jenis Boeing 747-400, 6 pesawat jenis Airbus 330-300, 7 pesawat jenis Airbus 330-

200 dan 17 pesawat jenis Boeing 737 Classic (seri 300, 400, 500), 51 pesawat Boeing 737-

800NG, serta 3 pesawat Airbus 320. Armada pesawat perusahaan melayani 42 rute 

penerbangan domestic dengan rata-rata setahun sebanyak 1.817 kali penerbangan per 

minggu dan 24 rute internasional dengan 416 kali penerbangan per minggu serta 17,1 juta 

penumpang. Dalam menjalani kegiatan operasionalnya, perusahaan didukung oleh 6.708 

orang karyawan, termasuk 437 orang siswa yang tersebar di kantor pusat dan kantor cabang. 
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 Untuk mendukung kegiatan operasionalnya, Garuda Indonesia memiliki 4 (empat) 

anak perusahaan yang focus pada produk / jasa pendukung bisnis perusahaan induk, yaitu 

PT. Abacus Distribution Systems Indonesia, PT. Aero Wisata, PT. Garuda Maintenance 

Facility Aero Asia dan PT. Aero Systems Indonesia. 

 

4.1.2 Asal Nama Garuda Indonesia 

 Pada tanggal 25 Desember 1949, wakil dari KLM yang juga teman dari Presiden 

Soekarno, yaitu Dr. Konijnenburg, menghadao dan melapor kepada Presiden di Yogyakarta 

bahwa KLM Interinsulair Bedrijf akan diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan hasil 

Konferensi Meja Bundar (KMB) dan meminta kepada beliau untuk member nama bagi 

perusahaan tersebut karena pesawat yang akan membawanya dari Yogyakarta ke Jakarta 

nanti akan dicat sesuai dengan nama itu. 

 Menanggapi hal tersebut, Presiden Soekarno menjawab dengan mengutip satu baris 

dari sebuah sajak bahasa Belanda gubahan pujangga terkenal, Raden Mas Noto Soeroto di 

zaman colonial, yaitu “ik ben Garuda, Vishnoe’s vogel, die zijn vleugels uitslaat hoog boven 

uw eilanden”  yang berarti “Aku adalah Garuda, burung milik Wisnu yang membentangkan 

sayapnya menjulang tinggi diatas kepulauanmu. 

 Maka pada tanggal 28 Desember 1949, terjadi penerbangan bersejarah yaitu pesawat 

DC-3 dengan registrasi PK-DPD milik KLM Interinsulair terbang membawa Presiden 

Soekarno dari Yogyakarta ke Kemayoran – Jakarta untuk pelantikannya sebagai Presiden 

Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan logo baru, Garuda Indonesia Airways, nama yang 

diberikan Presiden Soekarno kepada perusahaan penerbangan pertama ini.  

 

ANALISIS PENGARUH..., ARGA WIRANDIKA, Ma.-IBS, 2012



49 
 

4.1.3 Logo Garuda Indonesia 

Gambar 4.1 

Logo Garuda Indonesia 

 

Sumber: Website Garuda Indonesia 

 

 Logo perusahaan mengandung arti sebagai berikut: 

1. Kepala Burung Garuda melambangkan Lambang Negara Republik Indonesia 

2. Lima (5) Bulu Sayap melambangkan Pancasila 

3. Warna Biru melambangkan Langit Angkasa 

 

4.1.4 Visi, Misi, Nilai dan Tujuan Perusahaan Garuda Indonesia 

1. Visi 

“Menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan 

yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia” 

2. Misi 

“Sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa (flag carrier) 

Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang 

pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang 

professional” 
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3. Nilai Perusahaan 

Tata nilai perusahaan yang disebut sebagai “FLY-HI” terdiri dari: 

1. Efficient & Effective 

Insan Garuda Indonesia senantiasa melakukan tugas yang diembannya 

secara teliti, tepat dan akurat dalam waktu sesingkat mungkin dan tenaga 

serta biaya seefisien mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Hal ini 

didasari keyakinan bahwa Garuda Indonesia berupaya menjamin 

pelanggan memperoleh layanan yang berkualitas. 

2. Loyalty 

Insan Garuda Indonesia dapat melaksanakan setiap tugas yang 

didelegasikan kepadanya dengan penuh dedikasi, tanggung jawab dan 

disiplin. Hal ini didasari keyakinan bahwa Garuda Indonesia berupaya 

menjamin konsistensi kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan. 

3. Customer Centricity 

Insan Garuda Indonesia senantiasa penuh perhatian, siap membantu dan 

melayani. Hal ini didasari keyakinan bahwa Garuda Indonesia berupaya 

menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian 

4. Honesty & Openness 

Insan Garuda Indonesia harus selalu jujur, tulus dan ikhlas dalam 

menjalankan seluruh aktivitasnya dan melakukan komunikasi dua arah 

yang jelas dan transparan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, 

serta tetap menjaga kerahasiaan. Hal ini didasari keyakinan bahwa 
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Garuda Indonesia berupaya menjamin keamanan, keselamatan dan 

kenyamanan pelanggan. 

5. Integrity 

Insan Garuda Indonesia harus manjaga harkat dan martabat serta 

menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak profesi 

dan perusahaan. Hal ini didasari keyakinan bahwa Garuda Indonesia 

berupaya menjamin layanan dan relasinya dengan pelanggan berjalan 

bersih secara hokum dan moral. 

 

4.1.5 Struktur Organisasi Garuda Indonesia 

 Struktur organisasi merupakan elemen penting untuk menjalankan aktivitas 

perusahaan yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap 

karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka 

seluruh aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik dan mengarah pada tujuan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu, untuk mencapai tujuan dasar kerjasama 

yang mempunyai bentuk dan susunan yang jelas dalam tiap-tiap tugasnya serta menegaskan 

hubungan antara satu sama lainnya.  

 Berdasarkan data annual report  yang rutin dikeluarkan Garuda Indonesia pada tahun 

2011, telah ditetapkan susunan struktur organisasi Pertamina adalah sebagai berikut: 

Direktur Utama       : Emirsyah Satar 

Direktur Strategi, Pengembangan Bisnis & Manajemen Resiko : Achirina 

Direktur Niaga       : Agus Priyanto 

Direktur Operasi        : Ari Sapari 
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Direktur Keuangan       : Elisa Lumbantoruan 

Direktur Teknik & Pengelolaan Armada    : Hadinoto Soedigno 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Garuda Indonesia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diolah dari annual report PT. Garuda Indonesia tahun 2011 

 

4.1.6 Aspek Kegiatan Garuda Indonesia 

 Garuda Indonesia adalah suatu badan usaha milik Negara yang bergerak dalam 

bidang penyediaan jasa transportasi udara dan jasa- jasa lain yang terkait. Sebagai BUMN, 

Garuda Indonesia juga mempunyai tanggung jawab lain, yaitu sebagai agen pembangunan 

dengan tujuan membantu Indonesia untuk tinggal landas dan sebagai wakil / duta rakyat 

Indonesia, dimanapun Garuda Indonesia berada. 
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 Sehubungan dengan itu ada beberapa tanggung jawab lain yang diemban Garuda 

Indonesia, yaitu: 

a. Meningkatkan industry sektor pariwisata di Indonesia 

b. Menciptakan lapangan kerja 

c. Melestarikan kebudayaan Indonesia 

d. Membantu pembangunan nasional 

Secara umum kegiatan perusahaan adalah sebagai berikut: 

a. Mengelola penerimaan kas atas penjualan tiket pesawat dan pengiriman kargo 

b. Melayani pelanggan yang membeli tiket pesawat dan memberikan informasi 

mengenai penerbangan, termasuk pengaduan. 

c. Menyiapkan, memeriksa dan menyerahkan kelengkapan dokumen kargo, seperti 

Surat Muatan Udara (SMU) atau Air Way Bill (AWB) yang akan diserahkan 

kepada konsumen atau agen. 

d. Menerima arsip dokumen SMU dan AWB dari pusat atas barang yang sudah 

terkirim untuk dicocokan dengan catatan yang ada diperusahaan dan dibuat 

laporan penjualannya. 

e. Membuat laporan keuangan atas penjualan tiket dan kargo setiap bulan serta 

langsung di kirim ke pusat.  
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4.1.7 Strategi Unit Bisnis 

 Strategi unit bisnis atau Strategic Business Unit (SBU) adalah unit bisnis independen 

di bawah perusahaan yang focus pada optimalisasi sumberd daya untuk memaksimalisasikan 

nilai perusahaan dengan memberikan produk dan pelayanan kepada pelanggan internal 

maupun pihak ketiga, antara lain: 

a. Garuda Sentra Medika SBU 

 Garuda Sentra Medika (GSM) SBU memiliki serangkaian program untuk 

mencapai visinya menjadi yang terdepan dalam hal pelayanan kesehatan dan 

penyedia layanan andalan bagi maskapai Garuda Indonesia maupun BUMN di 

Indonesia. Berikut adalah program-program SGM: 

1. Selalu siap memberikan pelayanan kesehatan di kota-kota besar di 

Indonesia 

2. Mengembangkan pelayanan kesehatan keluarga 

3. Mempromosikan produk kesehatan melalui media tertulis dan 

pameran di JHCC 

4. Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur klinik 

5. Membatasi atau mengatur persediaan 

b. Cargo SBU 

 Cargo SBU melayani kebutuhan pelanggan untuk mengangkut barang 

melalui transportasi udara.selain menjual tampat kargo atau barang di dalam 

pesawat, Cargo SBU juga merupakan penyedia layanan air cargo (transportasi 

udara untuk mengangkut barang). Namun saat ini belum memiliki armada 

pesawat yang beroperasi.  
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c. Citilink SBU 

 Citilink menyediakan maskapai perjalanan bertarif rendah, dengan segmen 

target segmen wisatawan pada pasar domestic yang memiliki anggaran rendah 

namun jumlahnya secara konsisten terus meningkat. Restrukturisasi tujuan 

pertama kali diprakarsai pada bulan Juni 2007 dengan membangun pusat 

jaringan maskapai di Batam. Restrukturisasi tujuan ini didasari oleh keuntungan, 

segmen pasar, iklim yang kompetitif serta keberadaan perusahaan berdasarkan 

tujuan utamanya. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

  Dalam penelitian yang dilakukan kali ini, peneliti memiliki tujuan untuk mencari 

pengaruh antara variabel brand image (corporate image, user image dan product image)  

terhadap brand loyalty konsumen pada PT. Garuda Indonesia Tbk di Jakarta. Dalam 

penelitian ini menggunakan 100 responden, dimana hasil dari penelitian serta analisisnya 

dapat dilihat pada uraian di bawah ini: 

 

4.2.1 Karakteristik Responden 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap konsumen yang 

menggunakan maskapai Garuda Indonesia, maka dapat diketahui karakteristik dari 100 

responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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4.2.1.1 Jenis Kelamin 

 Berdasarkan jenis kelamin, maka responden penelitian ini dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

Gambar 4.3 

Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah 

 

 Berdasarkan gambar 4.3 diatas, dari 100 orang responden yang menjadi objek 

penelitian terlihat bahwa persentase responden pria mendominasi sebesar 52% dan terdapat 

48% responden wanita. 
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4.2.1.2 Usia 

 Berdasarkan usia, maka responden penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Gambar 4.4 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah 

 

 Berdasarkan gambar 4.4 diatas, dari 100 orang responden yang menjadi objek 

penelitian terlihat bahwa 70% responden berusia antara 17 – 22 tahun,  12% responden 

berusia 23 – 27 tahun, 10% responden berusia 28 – 32 tahun dan 8% responden berusia 

diatas 32 tahun. 
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4.2.1.3 Pendidikan Terakhir 

 Berdasarkan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan maka klasifikasi 

pendidikan terakhir dari responden dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 4.5 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

 Berdasarkan gambar 4.5 diatas, dari 100 responden yang menjadi objek penelitian 

sebesar 57% responden berpendidikan SMA / sederajat, 8% responden berpendidikan D3, 

29% responden berpendidikan S1 dan sebesar 6% responden berpendidikan S1. 
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4.2.1.4 Tempat Tinggal 

 Berdasarkan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan maka klasifikasi tempat 

tinggal dari responden ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 4.6 

Klasifikasi responden berdasarkan tempat tinggal 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

 Berdasarkan gambar 4.6 di atas, dari 100 responden yang menjadi objek penelitian 

28% responden bertempat tinggal di Jakarta Timur, 47% responden bertempat tinggal di 

Jakarta Selatan, 10% responden bertempat tinggal di Jakarta Barat, 7% responden bertempat 

tinggal di Jakarta Pusat dan 8% responden bertempat tinggal di Jakarta Utara. 
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4.2.2 Analisis Data Pretest 

4.2.2.1 Uji Validitas  

 Proses pretest yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini meminta sebanyak 30 

responden untuk mengisi kuesioner terlebih dahulu sebagai salah satu syarat pretest dan 

jumlah pertanyaan yang peneliti buat berjumlah lima belas pertanyaan terdiri dari lima 

pertanyaan mengenai corporate image, tiga pertanyaan mengenai user image, empat 

pertanyaan mengenai product image dan tiga pertanyaan mengenai brand loyalty. Dari 

perhitungan validitas yang didapatkan pada tabel corporate image, user image, product 

image dan brand loyalty dapat menjelaskan bahwa pernyataan yang ada dalam variabel 

tersebut dinyatakan valid dan tidak gugur bila mempunyai nilai analisis faktor > 0,5.  

1. Variabel Corporate Image 

Tabel 4.1 

Hasil pengujian validitas corporate image 

Variabel KMO Indikator Loading Factor Status 

Corporate Image 0,736 

Perusahaan dengan 
reputasi bagus 0,539 valid 

Perusahaan dengan 
manajemen yang baik 0,768 valid 

Perusahaan selalu 
melakukan inovasi 
terhadap produknya 

0,845 valid 

Perusahaan memiliki 
jaringan yang baik 0,735 valid 

Perusahaan peduli 
terhadap lingkungan 
sekitar 

0,767 valid 

Sumber : Data kuesioner diolah 
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 Berdasarkan  Tabel 4.1 nilai KMO pada variabel corporate image sebesar 0,736 

yang mengindikasikan bahwa analisis faktor telah memadai, karena 0,754 > 0,5. Selain itu, 

hasil uji validitas corporate image pada Tabel 4.1 menjelaskan bahwa indikator pernyataan 

perusahaan dengan reputasi bagus memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,539 > 0,5 dapat 

dikatakan valid, indikator pernyataan perusahaan dengan manajemen yang baik memiliki 

nilai analisis faktor sebesar 0,768 > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator pernyataan 

perusahaan selalu melakukan inovasi terhadap produknya memiliki nilai analisis faktor 

sebesar 0,845 > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator perusahaan memiliki jaringan yang baik 

memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,735 > 0,5 dapat dikatakan valid, indicator pernyataan 

perusahaan peduli terhadap lingkungan sekitar memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,767 . 

0,5 dapat dikatakan valid. Sehingga secara keseluruhan untuk pengujian validitas corporate 

image dikatakan valid. 
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2. Variabel User Image 

Tabel 4.2 

Hasil pengujian validitas user image 

Variabel KMO Indikator Loading Factor Status 

User Image 0,605 

Pengguna bangga terhadap 
produk 0,656 valid 

Produk menunjukkan 
status sosial penggunanya 0,828 valid 

Digunakan oleh konsumen 
yang mementingkan 
kualitas 

0,781 valid 

Sumber: Data kuesioner yang diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 nilai KMO pada variabel user image sebesar 0,605 yang 

mengindikasikan bahwa analisis faktor telah memadai, karena nilai KMO lebih dari 0,5. 

Hasil uji validitas user image diatas menjelaskan bahwa indikator pengguna bangga 

terhadap produk memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,656 > 0,5 dapat dikatakan valid, 

indikator pernyataan produk menunjukkan status sosial penggunanya memiliki nilai faktor 

analisis sebesar 0,828 > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator pernyataan digunakan oleh 

konsumen yang mementingkan kualitas memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,781 > 0,5 

dapat dikatakan valid.  Sehingga secara keseluruhan untuk pengujian validitas user image 

dikatakan valid.  
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3. Variabel Product Image 

Tabel 4.3 

Hasil pengujian validitas variabel product image 

 

Variabel KMO Indikator Loading Factor Status 

Product Image 0,597 

Perusahaan dikenal oleh 
publik 0,600 valid 

Merek mudah diucapkan, 
dikenali dan diingat 0,520 valid 

Logo dapat membedakan 
dengan merek lainnya 0,812 valid 

Konsumen memiliki 
persepsi baik terhadap 
produk 

0,642 Valid 

Sumber: Data kuesioner diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 nilai KMO pada variabel product image sebesar 0,597 yang 

mengindikasikan bahwa analisis faktor telah memadai, karena 0,597 > 0,5. Hasil uji 

validitas product image menjelaskan bahwa indikator pernyataan perusahaan dikenal oleh 

public memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,600 > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator 

pernyataan merek mudah diucapkan, dikenali dan diingat memiliki nilai analisis faktor 

sebesar 0,520 > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator pernyataan logo dapat membedakan 

dengan merek lainnya memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,812 > 0,5 dapat dikatakan 

valid, indikator pernyataan konsumen memilki persepsi baik terhadap produk memiliki nilai 

analisis faktor sebesar 0,642 > 0,5 dapat dikatakan valid. Sehingga secara keseluruhan untuk 

pengujian validitas product image dikatakan valid. 
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4. Variabel Brand Loyalty 

Tabel 4.4 

Hasil pengujian validitas brand loyalty 

Variabel KMO Indikator Loading Factor Status 

Brand Loyalty 0,566 

Pengguna setia 
menggunakan produk 0,582 Valid 

Menginformasikan hal 
positif 0,871 Valid 

Merekomendasikan 
produk 0,901 Valid 

Sumber: Data kuesioner diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.4 nilai KMO pada variabel brand loyalty sebesar 0,566 yang 

mengindikasikan bahwa analisis faktor telah memadai, karena 0,566 > 0,5. Hasil uji 

validitas brand loyalty pada tabel 4.4 menjelaskan bahwa indikator pernyataan pengguna 

setia menggunakan produk memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,582 > 0,5 dapat dikatakan 

valid, indikator pernyataan menginformasikan hal positif memiliki nilai analisis faktor 

sebesar 0,871 > 0,5 dapat dikatakan valid, indikator pernyataan merekomendasikan produk 

memiliki nilai analisis faktor sebesar 0,901 > 0,5 dapat dikatakan valid.  Sehingga secara 

keseluruhan untuk pengujian validitas brand loyalty dikatakan valid. 
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4.2.2.2 Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan pengujian pada tingkat validitas indikatornya, maka untuk 

langkah berikutnya peneliti akan menguji tingkat reliabilitas. Keandalan pertanyaan dari 

sebuah penelitian sangat penting untuk dilakukan. Uji reliabilitas merupakan instrumen yang 

dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar keandalan pertanyaan berskala pada saat 

dilakukan pengujian ulang pada kelompok responden yang sama.  

Tabel 4.5 

Uji Reliabilitas Penelitian 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.825 15 

Sumber : Data kuesioner diolah 

 
Berdasarkan hasil diatas bahwa nilai Cronbach’s Alpha > 0,7 yaitu sebesar 0,825. 

Hal ini mengindikasikan bahwa pernyataan penelitian tersebut akan dapat menghasilkan 

sekitar 82,5% jawaban yang sama dengan penelitian ini jika pernyataan tersebut diujikan 

ulang. 

 

4.2.3 Analisis Data Penelitian 

 Setelah dilakukan proses pretest, maka peneliti melakukan test sesungguhnya dimana 

peneliti menyebarkan kuesioner kepada 100 orang responden dan dilakukan analisis pada 

data tersebut, dimana hasil dari analisis data tersebut dapat dilihat pada uraipan dibawah ini: 
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4.2.3.1 Uji Validitas 

 Pengujian analisis faktor ini kurang lebih sama manfaatnya seperti yang peneliti 

lakukan di dalam pretest yaitu untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas dari data 

yang diperoleh peneliti setelah menyebar kuesioner kepada 100 responden. Hasil analisis ini 

dapat dijadikan acuan peneliti apakah data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

tersebut layak untuk dijadikan data acuan dari penelitian yang sedang dilakukan saat ini. 

Dibawah ini merupakan hasil analisa dari pengujian tingkat validitas yang peneliti lakukan: 

1. Variabel Corporate Image 

Tabel 4.6 

Hasil pengujian validitas corporate image 

Variabel KMO Indikator Loading Factor Status 

Corporate Image 0,698 

Perusahaan dengan 
reputasi bagus 0,683 valid 

Perusahaan dengan 
manajemen yang baik 0,715 valid 

Perusahaan selalu 
melakukan inovasi 
terhadap produknya 

0,729 valid 

Perusahaan memiliki 
jaringan yang baik 0,623 valid 

Perusahaan peduli 
terhadap lingkungan 
sekitar 

0,520 valid 

Sumber: Data kuesioner diolah 

 

 Berdasarkan hasil analisis data penelitian kuesioner terhadap 100 responden yang 

telah dilakukan peneliti nilai KMO pada variabel corporate image sebesar 0,698 yang 
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mengindikasikan bahwa analisis faktor telah memadai, karena 0,698 > 0,5. Selain itu semua 

indikator memenuhi syarat validitas dari syarat yang telah peneliti tentukan yaitu standar 

minimal nilai dari loading factor sebesar 0,5. Tentunya hal ini cukup memberikan serta 

menambah keyakinan pada peneliti bahwa setiap indikator pada variabel corporate image 

bias diolah untuk proses penelitian selanjutnya. 

 

2. Variabel User Image 

Tabel 4.7 

Hasil pengujian validitas user image 

Variabel KMO Indikator Loading Factor Status 

User Image 0,656 

Pengguna bangga terhadap 
produk 0,776 valid 

Produk menunjukkan 
status sosial penggunanya 0,753 valid 

Digunakan oleh konsumen 
yang mementingkan 
kualitas 

0,776 valid 

Sumber : Data kuesioner diolah 

  

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti nilai KMO pada variabel 

user image sebesar 0,5 yang mengindikasikan bahwa analisis faktor telah memadai, karena 

nilai KMO tidak kurang dari 0,5. Selain itu semua indikator variabel user image telah 

memenuhi syarat validitas dari syarat yang telah peneliti tentukan yaitu standar minimal 

nilai dari loading factor sebesar 0,5. Hal ini dapat dilihat dari nilai loading factor setiap 

indikator user image, tidak ada yang dibawah nilai standar minimal syarat ketentuan dari 
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peneliti atau diatas 0,5. Tentunya hal ini cukup memberikan serta menambah keyakinan 

pada peneliti bahwa setiap indikator pada variabel user image bias diolah untuk proses 

penelitian selanjutnya. 

 

3. Variabel Product Image 

Tabel 4.8 

Hasil pengujian validitas product image 

Variabel KMO Indikator Loading Factor Status 

Product Image 0,638 

Perusahaan dikenal oleh 
publik 0,764 valid 

Merek mudah diucapkan, 
dikenali dan diingat 0,791 valid 

Logo dapat membedakan 
dengan merek lainnya 0,559 valid 

Konsumen memiliki 
persepsi baik terhadap 
produk 

0,656 valid 

Sumber : Data kuesioner diolah 

 

 Berdasarkan hasil analisis data penelitian kuesioner terhadap 100 responden yang 

telah dilakukan peneliti nilai KMO pada variabel product image sebesar 0,638 yang 

mengindikasikan bahwa analisis faktor telah memadai, karena 0,638 > 0,5. Selain itu semua 

indikator memenuhi syarat validitas dari syarat yang telah peneliti tentukan yaitu standar 

minimal nilai dari loading factor sebesar 0,5. Tentunya hal ini cukup memberikan serta 

menambah keyakinan pada peneliti bahwa setiap indikator pada variabel product image bias 

diolah untuk proses penelitian selanjutnya. 
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4. Variabel Brand Loyalty 

Tabel 4.9 

Hasil pengujian validitas brand loyalty 

Variabel KMO Indikator Loading Factor Status 

Brand Loyalty 0,649 

Pengguna setia terhadap 
produk 0,719 valid 

Menginformasikan hal 
positif 0,821 valid 

Merekomendasikan 
produk 0,826 valid 

Sumber : Data kuesioner diolah 

 

 Berdasarkan hasil analisis data penelitian kuesioner terhadap 100 responden yang 

telah dilakukan peneliti nilai KMO pada variabel brand loyalty sebesar 0,649 yang 

mengindikasikan bahwa analisis faktor telah memadai, karena 0,649 > 0,5. Selain itu semua 

indikator variabel brand loyalty telah memenuhi syarat validitas dari syarat yang telah 

peneliti tentukan yaitu standar minimal nilai dari loading factor sebesar 0,5. Hal itu dapat 

dilihat dari nilai loading factor setiap indikator brand loyalty tidak ada yang dibawah nilai 

standar minimal syarat ketentuan dari peneliti atau diatas 0,5. Tentunya hal ini cukup 

memberikan serta menambah keyakinan pada peneliti bahwa setiap indikator pada variabel 

brand loyalty bias diolah untuk proses penelitian selanjutnya.  

 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., ARGA WIRANDIKA, Ma.-IBS, 2012



70 
 

4.2.3.2 Uji Reliabilitas 

 Setelah melakukan uji validitas terhadap kuesioner dari 100 responden dengan hasil 

keseluruhan yakni telah memenuhi standar validitas yang telah peneliti tentukan, analisis 

berikutnya adalah bertujuan melihat sejauh mana tingkat reliabilitas dari penelitian ini.  

Tabel 4.10 

Hasil pengujian Reliabilitas 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.817 15 

 
Sumber : Data kuesioner diolah 

 

 Berdasarkan hasil pada tabel 4.10 pengujian reliabilitas data penelitian kuesioner 

terhadap 100 responden menunjukkan bahwa memiliki koefisien Cronbach’s Alpha sebesar 

0,817. Dengan demikian penelitian ini mempunyai koefisien Cronbach’s Alpha lebih dari 

0,7 yang merupakan syarat minimal yang telah peneliti tentukan. Maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel penelitian dalam penelitian ini reliable. 
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4.2.3.3 Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda, suatu model harus 

memenuhi beberapa asumsi klasik terlebih dahulu diantaranya adalah: 

 

4.2.3.3.1 Uji Normalitas 

 Dalam pengujian normalitas ini peneliti ingin mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi antara variabel terikat (dependent) dan variabel bebasnya (independent) 

terdistribusi secara normal atau tidak. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil uji 

normalitas yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan metode statistic maka akan 

diperoleh sebagai berikut: 

Gambar 4.7 

Uji Normalitas 

 
 

Sumber : Data primer yang diolah  
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 Berdasarkan pada Gambar 4.7 Uji Normalitas menunjukkan dapat dilihat bahwa 

sebaran data yang terjadi tersebar di sekeliling garis lurus atau tidak terpencar jauh dari garis 

lurus sehingga dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas data bias dipenuhi. 

 

4.2.3.3.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi yang 

ditentukan peneliti ditemukan sebuah korelasi antar variabel bebas dimana model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya. Jika di antara variabel 

bebas tersebut terdapat suatu korelasi, maka variabel tersebut tidak layak digunakan. Untuk 

mengatahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilihat dari nilai variance 

inflation factor (VIF). Hasil variance inflation factor (VIF) yang lebih besar dari 10 

menunjukkan adanya gejala multikolinieritas, sedangkan nilai VIF yang lebih kecil dari 10 

menunjukkan tidak adanya gejala multikolinieritas. Dari hasil pengolahan data maka 

diperolah hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Uji Multikolinieritas 

Variabel  VIF 
Corporate Image 1,247 
User Image 1,430 
Product Image 1,225 

Sumber: Data primer yang diolah 

 

 Berdasarkan tabel 4.11 di atas maka dapat dilihat nilai VIF dari masing-masing 

variabel tidak ada yang melebihi 10 yaitu corporate image sebesar 1,247 sedangkan user 
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image sebesar 1,430 dan product image sebesar 1,225. Dengan demikian bias disimpulkan 

bahwa tidak ada gejala multikolinieritas pada model regresi yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

4.2.3.3.3 Uji Heterokedastisitas 

 Pengujian selanjutnya adalah menguji keanekaragaman jenis data dengan 

menggunakan uji heterokedastisitas,pengujian ini merupakan salah satu cara yang biasa 

digunakan peneliti untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dalam suatu model regresi. 

Cara pengujiannya bias dengan menggunakan grafik plot yaitu grafik yang terbentuk antara 

nilai prediksi ZPRED dengan residualnya SRESID. Hasil analisis tersebut akan membentuk 

scatterplot dan peneliti dapat melihat apakah dalam scatterplot tersebut membentuk pola 

tertentu atau tidak. Berikut hasil dari analisis data yang diolah tersebut: 

Gambar 4.8 

Uji Heterokedastisitas 

 
 

Sumber: Data primer diolah 
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 Dilihat dari Gambar 4.8 di atas terlihat titik yang menyebar secara acak dan tersebar 

baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. dari gambar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model 

regresi ini layak dipakai. 

 

4.2.3.4 Analisis Regresi Berganda 

 Tujuan dari peneliti melakukan analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui 

adanya pengaruh variabel independen yaitu brand image (X) yang terdiri tiga dimensi yakni 

corporate image (X1), user image (X2) dan product image (X3) terdapat variabel dependen 

yaitu brand loyalty (Y). 

 

4.2.3.4.1 Koefisien Determinasi (adjusted R square) 

 Dalam model regresi R square digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Setelah dilakukan proses 

analisis dengan menggunakan metode statistic maka diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel 4.12 

Uji R Square 

 

Sumber : Data primer yang diolah 

 Berdasarkan tabel 4.12 besarnya adjusted R squared adalah 0,269. Nilai tersebut 

dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh corporate image, user image dan product 
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image terhadap brand loyalty dengan cara menghitung Koefisien Determinasi (KD) dengan 

menggunakan rumus dibawah ini. 

 KD = adjusted R squared x 100% 

 KD = 0,269 x 100% 

 KD = 26,9% 

 Peneliti dapat menyatakan bahwa dengan adanya variasi hubungan yang terjadi 

dalam variabel brand loyalty 26,9% dapat dipengaruhi oleh variabel corporate image, user 

image dan product image sedangkan sisanya yang sebesar 73,1% adalah sumbangan dari 

variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini. 

 Menurut Ghozali (2001) menyatakan bahwa nilai adjusted R squared  yang rendah 

bukan berarti model penelitian tersebut tidak baik, hal ini disebabkan karena adjusted R 

squared yang rendah bias terjadi pada data cross section  yang memiliki variasi yang besar 

antara masing-masing pengamatan.  
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4.2.3.5 Pengujian Hipotesis 

4.2.3.5.1 Uji F 

 Untuk melihat hubungan antara variabel corporate image, user image dan product 

image secara bersama-sama terhadap brand loyalty, peneliti melakukan uji F-test dimana 

analisis pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi yang terdapat didalam 

tabel ANOVA, dan dibawah ini adalah hasil dari pengolahan datanya: 

Tabel 4.13 

ANOVA 

 
ANOVA

b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 85.294 3 28.431 13.116 .000a 

Residual 208.096 96 2.168   

Total 293.390 99    

a. Predictors: (Constant), PI, CI, UI    

b. Dependent Variable: BL     
Sumber: Data kuesioner diolah 

 

 Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 yang berarti secara 

bersama-sama variabel corporate image, user image dan product image berpengaruh 

signifikan terhadap brand loyalty PT. Garuda Indonesia Tbk di Jakarta. Dengan ini maka Ho 

ditolak dan Ha tidak dapat ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa terdapat pengaruh corporate 

image, user image dan product image  secara bersama-sama terhadap brand loyalty PT. 

Garuda Indonesia Tbk di Jakarta. 
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4.2.3.5.2 Uji T 

 Untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel corporate image, user image dan 

product image secara individu terhadap brand loyalty maka digunakan uji t pada tabel 4.14 

dibawah ini: 

Tabel 4.14 

Coefficients 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.387 2.475  .964 .337 

CI .205 .073 .269 2.802 .006 

UI .167 .101 .170 1.656 .101 

PI .247 .087 .272 2.861 .005 

a. Dependent Variable: BL     
Sumber: Data kuesioner diolah 

 

1. Ho
1 : Tidak  terdapat pengaruh corporate image terhadap brand loyalty pada     

  PT. Garuda Indonesia Tbk di Jakarta 

Ha
1 : Terdapat  pengaruh  corporate  image  terhadap  brand  loyalty  pada        

  PT. Garuda Indonesia Tbk di Jakarta 

  

 Berdasarkan hasil pada tabel 4.14 diperoleh nilai Sig. sebesar 0,006. Untuk 

mengetahui kebenaran hipotesa, digunakan kriteria bila p  0,005 maka Ho ditolak dan Ha 

tidak dapat ditolak, artinya terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel 
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independen dengan derajat keyakinan α = 5%. Begitu juga sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho 

tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel dependen 

terhadap variabel independen dengan derajat keyakinan α = 5%. 

 Pada penelitian ini variabel corporate image memliki nilai Sig. 0,006 dan nilai 

tersebut kurang dari 0,05 maka Ho ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa corporate image 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand loyalty pada PT. Garuda Indonesia Tbk 

di Jakarta. 

2. Ho
2 : Tidak terdapat pengaruh user image terhadap brand loyalty pada               

  PT. Garuda Indonesia Tbk di Jakarta 

Ha
2 : Terdapa  pengaruh user  image  terhadap  brand loyalty   pada  PT. Garuda 

  Indonesia Tbk di Jakarta 

 Berdasarkan hasil pada tabel 4.14 diperoleh nilai Sig. sebesar 0,101. Untuk 

mengetahui kebenaran hipotesa, digunakan kriteria bila p  0,005 maka Ho ditolak dan Ha 

tidak dapat ditolak, artinya terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel 

independen dengan derajat keyakinan α = 5%. Begitu juga sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho 

tidak dapat ditolak dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel dependen 

terhadap variabel independen dengan derajat keyakinan α = 5%. 

 Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,101 dan nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka Ho 

tidak dapat ditolak. Hal ini memilki arti bahwa user image tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadao brand loyalty pada PT. Garuda Indonesia Tbk di Jakarta. Hal ini dapat 

dimungkinkan bahwa konsumen Garuda Indonesia lebih mengutamakan reputasi dan 

pengelolaan yang baik oleh manajemen Garuda Indonesia itu sendiri. 
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3. Ho
3 : Tidak  terdapat pengaruh product image terhadap brand loyalty pada        

  PT. Garuda Indonesia Tbk di Jakarta 

Ha
3 :  Terdapat pengaruh product image terhadap brand loyalty pada PT. Garuda 

  Indonesia Tbk di Jakarta 

 Berdasarkan tabel 4.14 diperolah nilai Sig. sebesar 0,005. Untuk mengetahui 

kebenaran hipotesa, digunakan kriteria bila p  0,005 maka Ho ditolak dan Ha tidak dapat 

ditolak, artinya terdapat pengaruh antara variabel dependen terhadap variabel independen 

dengan derajat keyakinan α = 5%. Begitu juga sebaliknya bila p ≥ 0,05 maka Ho tidak dapat 

ditolak dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel dependen terhadap 

variabel independen dengan derajat keyakinan α = 5%. 

 Dikarenakan nilai Sig. sebesar 0,005 dan kurang dari 0,05 maka Ho ditolak. Hal ini 

memilki arti bahwa product image memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand 

loyalty pada PT. Garuda Indonesia Tbk di Jakarta.  

 

4.2.3.5.3 Model Persamaan Penelitian 

 Berdasarkan tabel 4.14 dan pembahasan diatas maka didapatkan persamaan pada 

model penelitian ini adalah: 

 BL = 2.387 + 0.205 CI + 0.247 PI + e 

Keterangan: 

 BL : Brand Loyalty 

 a : konstanta 

 b : koefisien regresi 

 CI : Corporate Image 
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 PI : Product Image 

 e : standard error 

 Koefisien regresi parsial variabel bebas (corporate image dan product image) 

menunjukkan nilai positif, artinya terdapat hubungan positif atau searah antara variabel 

bebas (corporate image dan product image), dengan variabel tidak bebas (brand loyalty). 

Oleh karena itu apabila corporate image  dan product image sebagai variabel bebas 

meningkat maka brand loyalty juga akan meningkat.  

 

4.2.4 Implikasi Manajerial 

 Setelah peneliti selesai melakukan proses pengolahan data serta analisis data, peneliti 

juga ingin memberikan gambaran lebih jelas akan manfaat penelitian ini ke dalam implikasi 

manajerialnya. Peneliti mencoba untuk memberikan analisis tambahan untuk memperkuat 

gambaran tersebut agar para praktisi khususnya praktisi dari PT. Garuda Indonesia dapat 

menggunakan penelitian ini sebagai acuan mereka dalam meningkatkan jumlah penumpang 

maskapai penerbangan Garuda Indonesia di Jakarta. Pada analisa tambahan ini peneliti akan 

menggunakan average value dari tiap indokator penilaian pada tiap variabel yang terbukti 

signifikan atau terbukti memiliki pengaruh terhadap brand loyalty. Variabel tersebut adalah 

corporate image  dan product image. Tujuan penggunaan average value adalah untuk 

mengetahui rata-rata jawaban dari tiap indikator dan membandingkannya dengan nilai 

standar yang telah di adjust sebesar 4. Adapun hasil dari analisis average value pada 

variabel corporate image adalah: 
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Tabel 4.15 

Average Value Corporate Image 

Variabel Indikator 
Average 

Value 

Corporate Image 

Perusahaan dengan reputasi 
bagus 6.16 

Perusahaan dengan 
manajemen yang baik 5.76 

Perusahaan selalu melakukan 
inovasi terhadap produknya 5.68 

Perusahaan memiliki jaringan 
yang baik 5.67 

Perusahaan peduli terhadap 
lingkungan sekitar 5.48 

Average Value Variabel Corporate Image 5.75 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

 Hasil analisis dimulai dari variabel corporate image berdasarkan analisis tabel 4.15 

dari variabel corporate image, dilihat bahwa secara garis besar penilaian masyarakat dan 

konsumen pengguna maskapai penerbangan Garuda Indonesia sudah baik karena dari skala 

penilaian antara 1 sampai 7, pada variabel corporate image rata-rata penilaian responden 

sebesar 5,75, hasil tersebut melebihi standar penilaian yaitu sebesar 5. Namun dari kelima 

indikator corporate image tersebut hanya ada dua yang indikator nilainya diatas average 

value yaitu perusahaan dengan reputasi bagus dan indikator perusahaan dengan manajemen 

yang baik. Indikator tersebut memiliki nilai average value masing-masing sebesar 6,16 dan 
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5,76. Disini terlihat bahwa konsumen telah mengetahui bahwa Garuda Indonesia memiliki 

reputasi yang baik dalam dunia penerbangan serta dikelola dengan majeman yang baik.  

 Untuk indikator penelitian lainnya dalam variabel corporate image, memilki nilai 

dibawah average value variabel corporate image yaitu perusahaan selalu melakukan inovasi 

terhadap produknya memiliki nilai average value sebesar 5,68. Sebaiknya manajemen 

perusahaan Garuda Indonesia terus melakukan inobasi terhadap produk-produknya sehingga 

calon penumpang memilki banyak pilihan sebelum menentukan pilihannya. Indikator 

penelitian lainnya yaitu perusahaan memiliki jaringan yang baik memiliki nilai average 

value sebesar 5,67. Untuk indikator ini, manajemen Garuda Indonesia harus melakukan 

kerjasama yang cukup intens dengan banyak perusahaan sehingga mereka menjadi 

konsumen tetap maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Indikator terakhir pada variabel 

corporate image adalah perusahaan peduli terhadap lingkungan sekitar  memiliki nilai 

average value sebesar 5,48. Cara yang dapat dilakukan oleh manajemen Garuda Indonesia 

adalah lebih memperhatikan lingkungan sekitar yang dapat ditunjukkan dengan mengadakan 

penghijauan terhadap lingkunngan sekitar. Manajemen Garuda Indonesia harus 

memperhatikan indikator-indikator tersebut sehingga tidak kalah bersaing dengan maskapai-

maskapai lainnya.  
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 Berikutnya peneliti akan menganalisis dari variabel product image adapun uraian 

analisis dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Average Value Product Image 

Variabel Indikator 
Average 

Value 

Product Image 

Perusahaan dikenal oleh publik 6.63 

Merek mudah diucapkan, 
dikenali dan diingat 6.50 

Logo dapat membedakan 
dengan merek lainnya 6.28 

Konsumen memiliki persepsi 
baik terhadap produk 6.05 

Average Value Variabel Product Image 6.37 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

 Bardasarkan tabel 4.16 dari variabel product image, dapat dilihat bahwa secara garis 

besar penilaian masyarakat dan konsumen maskapai penerbangan Garuda Indonesia 

terhadap PT. Garuda Indonesia sudah baik karena dengan skala penilaian antara 1 sampai 7, 

pada variabel product image rata-rata penilaian responden sebesar 6,37, hasil tersebut 

melebihi minimal standar penilaian yaitu sebesar 5. Dari empat indikator product image 

terdapat satu indikator yang memililiki nilai average value terkecil yaitu 6,05 yang terdapat 

pada indikator konsumen memiliki persepsi baik terhadap produk. Untuk itu manajemen 

Garuda Indonesia harus memperhatikan indikator konsumen memiliki persepsi baik 
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terhadap produk karena indikator tersebut memiliki nilai average value yang terkecil, hal 

tersebut menunjukkan bahwa persepsi atau pandangan konsumen terhadap maskapai 

penerbangan Garuda Indonesia belum maksimal. Sehingga persepsi yang baik harus 

dibangun oleh manajemen Garuda Indonesia sebagai salah satu maskapai penerbangan di 

Indonesia agar tidak kalah bersaing dengan maskapai penerbangan lainnya.  

 Hal yang dapat dilakukan oleh manajemen Garuda Indonesia untuk meningkatkan 

persepsi atau pandangan yang baik antara lain dengan mensosialisasikan kualitas yang 

dimiliki oleh Garuda Indonesia agar persepsi atau pandangan konsumen dan masyarakat 

terhadap Garuda Indonesia menjadi lebih baik. Karena dari penelitian ini penulis melihat 

bahwa persepsi konsumen terhadap maskapai penerbangan Garuda Indonesia merupakan 

salah satu bagian penting dalam konsumen menentukan maskapai penerbangan yang akan 

digunakannya ketiga berpergian dengan menggunakan pesawat udara.  

 Kemudian selain pentingnya mengantisipasi adanya kelemahan, Garuda Indonesia 

juga perlu mempertahankan kelebihan yang mereka miliki dari variabel product image. 

Dengan penilaian indikator terbesar yaitu 6,63 masyarakat dan konsumen telah mengetahui 

secara pasti keberadaan maskapai penerbangan Garuda Indonesia sebagai salah satu 

maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Hal tersebut merupakan keuntungan bagi 

Garuda Indonesia karena konsumen dan masyarakat sudah melihat positioning Garuda 

Indonesia sebagai maskapai penerbangan di Indonesia yang berkualitas.  
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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh brand image 

terhadap brand loyalty pada PT. Garuda Indonesia Tbk di Jakarta, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Corporate image memiliki pengaruh signifikan terhadap brand loyalty pada PT. 

Garuda Indonesia Tbk di Jakarta. 

2. User image tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap brand loyalty pada PT. 

Garuda Indonesia Tbk di Jakarta. 

3. Product image memiliki pengaruh signifikan terhadap brand loyalty pada PT. 

Garuda Indonesia Tbk di Jakarta. 

4. Corporate image, user image dan product image secara bersama-sama memiliki 

pengaruh signifikan terhadap brand loyalty pada PT. Garuda Indonesia Tbk di 

Jakarta.  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka 

saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain adalah: 

I. Bagi para akademisi 

1. Kepada para peneliti berikutnya untuk bias lebih mengembangkan penelitian ini 

dengan menambah variabel, seperti variabel brand equity yang nantinya bias lebih 
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menggambarkan hal-hal yang mempengaruhi brand loyalty pada PT. Garuda 

Indonesia Tbk di Jakarta. 

2. Peneliti juga menyarankan untuk melihat apakah ada perbedaan faktor dominan 

antara responden pria dan wanita.  

 

II. Bagi para praktisi 

1. Manajemen Garuda Indonesia sebaiknya memperhatikan beberapa indikator pada 

variabel yang mempengaruhi brand loyalty yaitu corporate image dan product 

image. Untuk variabel corporate image indikator yang harus mendapatkan perhatian 

adalah indikator perusahaan peduli terhadap lingkungan sekitar. Indikator tersebut 

harus mendapatkan perhatian karena memiliki nilai average value terkecil 

dibandingkan dengan nilai indikator lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, berarti 

konsumen dan masyarakat menganggap bahwa manajemen Garuda Indonesia masih 

kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

adalah melakukan penghijauan sebagai bentuk CSR perusahaan terhadap masyarakat 

lingkungan sekitar dimana perusahaan ini berdiri dan beroperasi. Dengan demikian 

akan menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa perusahaan ini juga merupakan 

perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk variabel produt image 

indikator yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah konsumen memiliki 

persepsi atau pandangan baik terhadap produk, karena indikator tersebut memiliki 

nilai average value yang terkecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi atau 

pandangan konsumen terhadap PT. Garuda Indonesia belum maksimal. Sehingga 

persepsi yang baik harus dibangun oleh PT. Garuda Indonesia. Salah satu cara yang 
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bias dilakukan adalah mensosialisasikan kualitas pelayanan yang dimiliki oleh 

Garuda Indonesia agar persepsi atau pandangan konsumen dan masyarakat terhadap 

Garuda Indonesia menjadi lebih baik. Karena dari penelitian ini penulis melihat 

bahwa persepsi konsumen terhadap Garuda Indonesia merupakan salah satu bagian 

penting dalam konsumen menentukan maskapai penerbangan yang akan digunakan 

ketika mereka akan berpergian menggunakan pesawat udara. 

2. Manajemen Garuda Indonesia juga perlu mempertahankan beberapa indikator pada 

variabel corporate image dan product image yang sudah memiliki nilai yang baik. 

Indikator tersebut antara lain, pada variabel corporate image dapat dinilai bahwa 

konsumen dan masyarakat berpendapat bahwa Garuda Indonesia merupakan 

perusahaan penerbangan dengan reputasi baik. Selain itu dari variabel product 

image, masyarakat dan konsumen telah mengetahui secara pasti keberadaan 

maskapai penerbangan Garuda Indonesia sebagai salah satu maskapai penerbangan 

yang ada di Indonesia. Oleh karena itu keunggulan yang mereka miliki dapat 

dimanfaatkan secara maksimal oleh Garuda Indonesia untuk mempertahankan dan 

meningkatkan jumlah penumpang maskapai Garuda Indonesia. 

3. Manajemen Garuda Indonesia diharapkan dapat meningkatkan indokator-indikator 

yang terdapat dalam variabel user image sehingga variabel ini dapat memiliki 

pengaruh yang cukup signifikan terhadap brand loyalty konsumen maskapai Garuda 

Indonesia di Jakarta. Salah satu caranya adalah dengan memberikan keistimewaan 

kepada pelanggan setia Garuda Indonesia, sehinga dapat meningkatkan rasa bangga 

para konsumen ketika menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia.   
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