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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 
 

1.  Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

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. 
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 Persaingan yang semakin ketat dan semakin berkembangnya ekspektasi 

pelanggan mendorong para pelaku dalam industri penerbangan untuk lebih 

memfokuskan pada upaya 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 (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. 

Loyalitas merek dapat mengurangi biaya pemasaran, meningkatkan penjualan, 

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

terhadap pesaing. 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. 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, yang berarti bahwa Garuda Indonesia telah seluruhnya memenuhi 

standar keselamatan penerbangan internasional. Garuda Indonesia juga masuk dalam 
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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. 

 

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? 

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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2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Brand Loyalty 

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 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 alternative merek produk pesaing dengan berbagai 

atributnya.  

 

2.1.1.1 Tingkatan Loyalitas Merek (Brand Loyalty) 

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 1 Piramida Brand Loyalty 

Sumber: Aaker, David A. (1997) 

 Brand switcher, pelanggan yang berada pada tingkat loyalitas ini dikatakan 

sebagai pelanggan yang berada pada tingkat paling dasar. Semakin tinggi 

Commited Buyer

Likes The Brand

Satisfied Buyer

Habitual Buyer

Brand Switcher
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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.  

 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. 

 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.  

 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 pengalaman dalam penggunaan sebelumnya, baik yang dialami 

pribadi maupun oleh kerabat, atau juga dapat disebabkan oleh kesan kualitas 

yang tinggi.  

 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 Brand Image 

Kotler dan Keller (2009) 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 
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yang konsumen piker 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. 

 

2.1.2.1 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.  

 

2.1.2.2 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 Priandana, 2010). Brand image berkaitan dengan 

sosok perusahaan yang 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. 
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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.  

2.2 Model Penelitian 

 
 

Gambar 2 Rerangka Pemikiran 

2.3 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 

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 

Brand Image

Corporate Image

User Image

Product Image

Brand Loyalty 
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3. Metode Penelitian 

3.1 Objek Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen maskapai penerbangan Garuda 

Indonesia di kota Jakarta minimal 2 kali dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Jumlah 

sampel yang diambil sebanyak 100 orang berdasarkan teori Bhattacharya dalam 

Priandana (2010): 

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 

 

3.2 Definisi 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. 
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  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 
Garuda Indonesia 

mencerminkan status 
sosial penggunanya 

Digunakan oleh 
konsumen yang 

mementingkan kualitas 

  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 
Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian 

 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 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 
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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 tingkat signifikansinya untuk mengetahui apakah seluruh butir 

pertanyaan dapat digunakan sebagai instrument penelitian. 

 

3.3.2 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. 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.   

 

3.4 Uji Asumsi Klasik 

3.4.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengkaji apakah dalam model regresi, variabel terikat 

dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah memiliki data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2002). Uji 

normalitas sebaran data penelitian ini menggunakan metode dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya 

dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk 

satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.  

 

3.4.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linier antar 

variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam 

model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas (Dwi Priyatno, 2008). Hasil 

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

multikolinearitas, sedangkan VIF yang lebih kecil dari 5 menunjukkan tidak adanya 

gejala multikolinearitas (Santoso dalam Dwi Priyatno, 2008) 
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3.4.3 Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian 

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

 

3.5 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 

  Maka dalam penelitian ini model dari regresi berganda pada penelitian 

ini adalah: 

 BL = a + b1CI + b2UI + b3PI +e 

Keterangan: 

 BL : Brand Loyalty  UI : User Image 

 a : Konstanta   PI : Product Image 

 b : Koefisien regresi  e : Standard Error 

 CI : Corporate Image 

 

3.5.1 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,2002). 
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3.6 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.6.1 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 

 

3.6.2 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 
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4. Hasil Penelitian 

4.1 Uji Validitas 

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 

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 

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 

Brand Loyalty 0,649 

Pengguna setia terhadap 
produk 0,719 valid 

Menginformasikan hal positif 0,821 valid 

Merekomendasikan produk 0,826 valid 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas 

 Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka semua item 

pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid karena memiliki nilai KMO lebih besar 

dari 0,5. 

 

4.2 Uji Reliabilitas 

 Berdasarkan olah data menggunakan program statistic SPSS 16.0, maka 

didapatkan hasil 0,817. Berdasarkan hasil tersebut, kuesioner yang diberikan kepada 

responden dapat dikatakan reliable karena memiliki hasil diatas 0,7. 
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4.3 Uji Normalitas 

 

Gambar 3. Uji Normalitas 

 Berdasarkan pada Gambar 3, 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.  

 

4.4 Uji Multikolinearitas 

 Berdasarkan hasil uji menggunakan spss, maka didapatkan hasil VIF sebesar 

1,247 untuk variabel corporate image, 1,430 untuk variabel user image dan 1,225 

untuk variabel product image. Berdasarkan nilai tersebut, maka nilai VIF dari masing-

masing variabel tidak ada yang melebihi 10, dengan demikian bias disimpulakan 

bahwa tidak ada gejala multikolinearitas pada model regresi berganda yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

4.5 Uji Heterokedastisitas 

 Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan spss versi 16, maka terlihat 

titik yang menyebar secara acak dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 

pada sumbu Y. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi ini layak dipakai. 

 

4.6 Koefisien Determinasi (adjusted R square) 

 Besarnya nilai adjusted R squared dalam penelitian ini adalah 0,269. Nilai 

tersebut dapat digunakan untuk melihat besarnya pengaruh corporate image, user 

image dan product image terhadap brand loyalty dengan cara menghitung Koefisien 

Determinasi (KD) dengan menggunakan rumus dibawah ini. 

  KD = adjusted R squared x 100% 
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 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 bisa terjadi pada data cross section  yang memiliki 

variasi yang besar antara masing-masing pengamatan. 

 

4.7 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.  

 Dalam  penelitian ini 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. 

 

4.8 Uji t 

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     

Tabel 3. Hasil Uji t 
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 Berdasarkan hasil pada tabel 2, diperoleh nilai Sig. sebesar 0,006; 0,101 dan 

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%. 

 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. 

 Pada penelitian terhadap variabel user image 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. 

 Pada penelitian terhadap variabel product image 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.  

 

4.9 Model Persamaan Penelitian 

 Berdasarkan tabel 2 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  UI : User Image 

 a : Konstanta   PI : Product Image 

 b : Koefisien regresi  e : Standard Error 

 CI : Corporate Image 

 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.  
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4.10 Implikasi Manajerial 

 Pada analisa tambahan ini, peneliti akan menggunakan average value dari tiap 

indikator corporate image dan product image yang terbukti signifikan atau terbukti 

memiliki pengaruh terhadap brand loyalty. Adapun hasil average value digunakan 

untuk mengetahui rata-rata jawaban dari setiap indikator dan membandingkannya 

dengan nilai standar yang telah di adjust yaitu sebesar 5. Adapun hasilnya adalah 

sebagai berikut: 

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 
Tabel 4. Average Value Corporate Image 

 Berdasarkan tabel diatas, dilihat bahwa secara garis besar penilaian 

masyarakat dan konsumen pengguna maskapai penerbangan Garuda Indonesia 

sudah baik karena dari skala penilaian 1 sampai 7, pada variabel corporate image rata-

rata penilaian responden sebesar 5,75. Hasil tersebut melebihi standar penilaian 

sebesar 5. Namun dari kelima indikator tersebut, hanya dua indikator yang memiliki 

nilai average value diatas nilai rata-rata.  

Variabel Indikator Average Value 

Product Image 

Perusahaan dikenal oleh public 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 
Tabel 5. Average Value Product Image 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa secara garis besar penilaian 

masyarakat dan konsumen Garuda Indonesia sudah baik karena dari skala penilaian 1 

sampai 7, pada variabel product image rata-rata penilaian responden sebesar 6,37. 
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Namun dari keempat variabel tersebut, hanya dua variabel yang memiliki nilai diatas 

nilai rata-rata keseluruhan.   

 

5. 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 beriku: 

1. Berdasarkan hasil dari analisis, dapat disimpulkan bahwa corporate image 

memiliki pengaruh signifikan terhadap brand loyalty pada PT. Garuda Indonesia 

Tbk di Jakarta. 

2. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa user image tidak memiliki 

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

Jakarta. 

3. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa product image memiliki 

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

Jakarta. 

4. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa 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 bisa 

lebih menggambarkan hal-hal yang mempengaruhi brand loyalty pada PT. 

Garuda Indonesia Tbk di Jakarta. 

2. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya diteliti pula tentang faktor-faktor lainnya 

seperti promosi yang dapat mempengaruhi brand loyalty pada PT. Garuda 

Indonesia Tbk di Jakarta. 

3. Peneliti juga menyarankan untuk melihat apakah ada perbedaan faktor 

dominan antara responden pria dan wanita.  
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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 bisa dilakukan adalah 

meningkatkan kinerja serta meminimalkan kemungkinan terjadinya delay pada 

setiap penerbangan maskapai Garuda Indonesia. 

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 
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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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