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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Banyak perusahaan menaruh perhatian kepada kepuasan konsumen 

karena merupakan kunci utama untuk memenangkan persaingan. Kebijakan 

yang sudah diambil oleh PT.Arwana Internusa Tour Pontianak dalam 

meningkatkan kepuasan konsumen adalah memberikan pelayanan yang sopan 

dan ramah untuk menimbulkan kesan akrab antara perusahaan dengan 

konsumen, melayani konsumen tepat waktu sesuai jam operasional 

perusahaan, menanggapi dan menyelesaikan keluhan konsumen sesuai 

permasalahan yang dihadapi ketika melakukan transaksi, melakukan 

penyesuaian harga tiket, meningkatkan keamanan barang yang dititipkan oleh 

konsumen, dan mengantarkan pesanan tiket konsumen ke alamat yang dituju 

tepat waktu.  

Dengan kebijakan tersebut diharapkan kepuasan konsumen akan 

meningkat yang pada akhirnya dapat menciptakan loyalitas konsumen 

terhadap perusahaan. Menurut Bhaskara, dkk (2014: 101) : “Kepuasan yang 

tinggi menciptakan kelekatan emosional terhadap produk tertentu, sehingga 

menumbuhkan kesetiaan konsumen (customer loyality)”. Menurut 

Rachmawati (2010: 69) : “Kepuasan yang semakin tinggi diharapkan 

pelanggan akan menjadi semakin loyal, yaitu dengan terus mengkonsumsi 

produk yang dihasilkan oleh pengusaha”. 
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Menurut Fuadati (2006: 99) : “Perusahaan agen tour & travel akan 

berusaha bersaing untuk dapat memberikan kepuasaan yang maksimal kepada 

konsumen sehingga dapat menguasai pangsa pasar. Dengan penguasaan pasar 

yang besar maka akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan secara 

otomatis profit perusahaan akan semakin besar pula”.  

Perusahaan menyadari betapa sentralnya peran konsumen dalam 

bisnis, karena konsumen yang menjadi alasan keberadaan bisnis yang 

dilakukan. Oleh karena itu, banyak perusahaan jasa pariwisata berupaya 

untuk memberikan pelayanan yang berkualitas demi mempertahankan pangsa 

pasar. 

PT.Arwana Internusa Tour Pontianak merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa penjualan tiket pesawat, tiket bis antar negara, dan 

tiket kapal laut. Perusahaan berupaya untuk selalu memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen agar puas dengan pelayanan yang diberikan. Travel ini 

berkembang dengan pesat sejak dirintis oleh Rini pada 1 Januari 2009 yang 

pada awalnya merupakan salah satu karyawan di perusahaan travel di Kota 

Pontianak.  

Perusahaan berusaha membina hubungan yang baik kepada semua 

konsumen dengan memberikan pelayanan yang sopan dan ramah serta 

memberikan perhatian individual kepada konsumen. Selain itu, perusahaan 

juga memberikan berbagai kemudahan, seperti pembelian tiket dapat 

langsung datang ke perusahaan atau dapat dipesan lewat telepon dan diantar 

langsung ke tempat konsumen. Hal ini dilakukan agar mereka puas dengan 
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pelayanan yang diberikan yang pada akhirnya akan loyal kepada perusahaan 

untuk selalu membeli tiket di perusahaan. 

Jumlah perusahaan travel di Kota Pontianak menunjukkan adanya 

peningkatan yang signifikan dengan semakin banyak perusahaan yang berdiri. 

Jumlah perusahaan travel yang beroperasi di Kota Pontianak dari 2012 

sampai 2014 disajikan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak 

Jumlah Usaha Travel yang Ada di Kota Pontianak 

Tahun 2012 – 2014 
 

No Tahun 
Jumlah 

BPW APW 

1. 2012 133 24 

2. 2013 123 28 

3. 2014 135 30 
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pontianak, 2015. 

Keterangan:  

BPW = Biro Perjalanan Wisata 

APW = Agen Perjalanan Wisata 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada 2013 terjadi penurunan jumlah 

Biro Perjalanan Wisata dari 133 perusahaan menjadi 123 perusahaan pada 

2012 atau turun sebesar 7,52%, namum jumlah Agen Perjalanan Wisata 

mengalami peningkatan dari 24 perusahaan menjadi 28 perusahaan atau naik 

sebesar 16,67%. Pada 2014, jumlah Biro Perjalanan Wisata naik sebesar 

9,76% dari 2013, demikian juga jumlah Agen Perjalanan Wisata naik sebesar 

7,14%. Hal ini menunjukkan bahwa selama 2012 - 2014 terjadi peningkatan 

jumlah usaha travel di Kota Pontianak, sehingga menambah semakin ketat 

persaingan. Perusahaan yang mampu memberikan kepuasan kepada 

konsumen yang akan memenangkan persaingan tersebut yang pada akhirnya 
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mampu menciptakan loyalitas konsumen, sehingga berdampak pada minat 

beli konsumen untuk selalu menggunakan jasa perusahaan. 

PT.Arwana Internusa Tour Pontianak merupakan perusahaan agen 

perjalanan wisata yang beroperasi di Kota Pontianak. Perusahaan ini menjual 

paket tour wisata ke sejumlah wilayah, menjual tiket pesawat untuk domestik 

dan luar negeri, tiket kapal laut, dan tiket bis. Data paket wisata dan penjualan 

tiket di PT.Arwana Internusa Tour Pontianak disajikan pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2 

PT.Arwana Internusa Tour Pontianak 

Jenis Paket Wisata dan Ticketing 

Tahun 2015 
 

No Nama Produk Deskripsi 

1. Paket Wisata Domestik 

 

 

 

 

 

 

- Bali 3 Hari 2 Malam Flight. 

- Bali 4 Hari 2 Malam. 

- Bali 4 Hari 3 Malam Flight. 

- Jogya 3 Hari 1 Malam. 

- Lombok 5 Hari 3 Malam. 

- Lombok 4 Hari 3 Malam. 

- Lombok 3 Hari 2 Malam. 

2. Paket Wisata International - Kuala Lumpur 3 Hari 2 Malam. 

- Malaysia Singapore 4 Hari 3 

Malam. 

- Singapore Executive Tour 3 Hari 

2 malam. 

- Singapore 2 Hari 1 Malam. 

2. Tiket Pesawat Domestik dan 

Internasional 

Penjualan tiket pesawat bekerja sama 

dengan maskapai Sriwijaya Air, 

Garuda Indonesia, Lion Air, Kalstar, 

Citylink, Xpress Air, dan Nam Air.  

3. Tiket Bis  Penjualan tiket bis antar negara 

untuk tujuan Pontianak-Kuching 

bekerja sama dengan perusahaan 

ATS, Bintang Jaya Express, Eva 

Express, dan SJS.  

4. Tiket Kapal Laut Penjualan tiket kapal laut bekerja 

sama dengan PT.PELNI Pontianak. 
Sumber: PT.Arwana Internusa Tour Pontianak, 2015. 
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Tabel 1.2 menunjukkan bahwa perusahaan dalam menjalankan 

usahanya bekerjasama dengan berbagai macam perusahaan transportasi, 

seperti maskapai penerbangan, perusahaan bis, dan perusahaan kapal laut. 

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dari 

penjualan paket wisata, tiket pesawat, tiket bis dan tiket kapal laut. 

Data volume penjualan tiket di PT.Arwana Internusa Tour Pontianak 

dari 2012 sampai 2014 disajikan pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 

PT.Arwana Internusa Tour Pontianak 

Volume Penjualan Tiket Pesawat 

Tahun 2012-2014 

(Dalam Lembar) 
 

No Tahun Jumlah Penjualan 

1. 2012 550 

2. 2013 697 

3. 2014 324 
Sumber: PT.Arwana Internusa Tour Pontianak, 2015. 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah penjualan 

tiket dari 550 lembar pada 2012 menjadi 697 lembar pada 2013 atau naik 

sebesar 26,73%, Namun, pada 2014 terjadi penurunan jumlah penjualan 

sebesar 53,51% dari 2013. 

Berikut disajikan data pendapatan tiket di PT.Arwana Internusa Tour 

Pontianak dari 2012 sampai 2014. 

Tabel 1.4 

PT.Arwana Internusa Tour Pontianak 

Pendapatan Per Tahun 

(Rupiah) 
 

No Tahun Pendapatan 

1. 2012 138.800.000 

2. 2013 139.000.000 

3. 2014 210.500.000 
Sumber: PT.Arwana Internusa Tour Pontianak, 2015. 
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Tabel 1.4 menunjukkan pada 2013 pendapatan perusahaan naik 

sebesar 0,14% dari 2012. Pada 2014 pendapatan perusahaan naik sebesar 

51,44% dari 2013. Pendapatan penjualan tiket setiap tahun di PT.Arwana 

Internusa Tour Pontianak mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena 

harga jual memainkan peranan yang penting bagi peningkatan pendapatan 

perusahaan tersebut. Semakin banyak konsumen yang menjadi pelanggan dan 

membeli tiket di perusahaan itu, maka semakin banyak pula pendapatan yang 

didapat oleh perusahaan yang berdampak pada semakin besar keuntungan 

yang akan diraih perusahaan. 

Berikut data nama maskapai penerbangan serta harga tiket yang dijual 

di PT.Arwana Internusa Tour Pontianak mulai dengan harga terendah dan 

tertinggi pada 2015. 

Tabel 1.5 

PT.Arwana Internusa Tour Pontianak 

Harga Tertinggi dan Terendah Tiket Pesawat 

Tahun 2015 
 

No 
Nama Maskapai 

Penerbangan 

Harga (Rp) 

Terendah Tertinggi 

1. Sriwijaya Air 567.400 1.364.000 

2. Garuda Indonesia 795.000 1.587.100 

3. Lion Air 541.000 1.321.000 

4. Kalstar 399.000 1.607.000 

5. Citilink 400.000 1.200.000 

6. Xpress Air 687.000 1.550.000 

7. Nam Air 587.400 1.376.000 
  Sumber: PT.Arwana Internusa Tour Pontianak, 2015. 

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa perusahaan dalam melayani penjualan 

tiket kepada konsumen bekerja sama dengan tujuh maskapai penerbangan, 

yaitu Sriwijaya Air, Garuda Indonesia, Lion Air, Kalstar, Citilink, Xpress Air, 
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dan Nam Air. Dari ketujuh maskapai penerbangan, Kalstar memiliki harga 

jual tiket paling rendah sekaligus yang tertinggi. 

PT.Arwana Internusa Tour Pontianak dalam melayani konsumen 

dalam penjualan tiket menyediakan fasilitas sebagai berikut. 

Tabel 1.6 

PT.Arwana Internusa Tour Pontianak 

Fasilitas yang Digunakan dalam Penjualan Tiket 

Tahun 2015 
 

No Fasilitas Jumlah Fasilitas 

1. Telepon 3 unit 

2. Printer 2 unit 

3. Mesin fotokopi 1 unit 

4. Meja 4 unit 

5. Kursi 4 unit  

6. Air Conditioner (AC) 1 unit 

7. Closed Circuit Television (CCTV) 2 unit 
Sumber: PT.Arwana  Internusa Tour Pontianak, 2015. 

Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh PT.Arwana Internusa Tour 

Pontianak adalah komputer, telepon, printer, mesin fotokopi, meja, kursi, 

pendingin ruangan (AC), dan CCTV. Fasilitas-fasilitas tersebut digunakan 

dalam proses transaksi penjualan tiket. Strategi yang digunakan untuk 

memuaskan konsumen adalah menyediakan fasilitas jasa pengantar tiket ke 

tempat konsumen, apabila konsumen membeli tiket melalui telepon atau via 

sms atau sudah menjadi pelanggan tetap. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menganalisis lebih 

dalam mengenai kepuasan konsumen dalam membeli tiket pesawat di 

PT.Arwana Internusa Tour Pontianak yang dituangkan dalam penelitian 

berjudul: “Pengaruh Kepuasan terhadap Loyalitas Konsumen pada 

PT.Arwana Internusa Tour Pontianak”. 
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B. Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kepuasan terhadap loyalitas 

konsumen pada PT.Arwana Internusa Tour Pontianak? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar ruang lingkup penelitian yang dibahas tidak menyimpang, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh kepuasan kepuasan 

terhadap loyalitas konsumen yang membeli tiket pesawat pada PT.Arwana 

Internusa Tour Pontianak. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepuasan 

terhadap loyalitas konsumen pada PT.Arwana Internusa Tour Pontianak. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan 

pertimbangan lebih lanjut dalam membuat keputusan dan informasi 

tambahan mengenai kepuasan konsumen dalam membeli tiket pesawat. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan sarana dalam mengaplikasikan berbagai teori 

yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan pada bidang pemasaran. 
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3. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi 

untuk memperluas ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan sebagai 

bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa 

di masa yang akan datang. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Dalam bisnis jasa, kualitas pelayanan merupakan kunci keberhasilan 

suatu usaha yang dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang prima 

kepada konsumen, sehingga akan meningkatkan kepuasan. Konsumen akan 

merasa tidak puas apabila kinerja berada di bawah harapan. Konsumen akan 

merasa puas jika kinerja memenuhi harapan. Konsumen akan merasa sangat 

puas apabila kinerja melebihi harapan.  

Pelanggan yang puas dengan kinerja perusahaan akan berdampak pada 

keputusan pembeliannya. Pelanggan yang puas akan cenderung melakukan 

pembelian ulang atau dapat dikatakan bahwa pelanggan tersebut akan loyal 

pada suatu perusahaan. Pelanggan yang loyal akan memberi keuntungan bagi 

perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perusahaan 

harus memberikan pelayanan yang berkualitas melalui lima dimensi kualitas 

pelayanan, yaitu keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), 

jaminan (assurance), empati (empathy), dan berwujud (tangibles) agar 

mampu menciptakan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya berdampak 

positif terhadap loyalitas konsumen. 
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Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 1.1. 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

Pengaruh Kepuasan terhadap Loyalitas Konsumen  

pada PT.Arwana Internusa Tour Pontianak 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

X = Kepuasan konsumen (variabel bebas), yaitu variabel yang mempengaruhi 

variabel terikat (Y) 

Y = Loyalitas konsumen (variabel terikat), yaitu variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas (X) 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Darmadi 

(2014: 186) : “Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam 

masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-

situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-

sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang 

berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena”. Dengan 

demikian, penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk 

 

X 
 

Y 
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mendeskripsikan pengaruh kepuasan terhadap loyalitas konsumen yang 

membeli tiket pesawat pada PT.Arwana Internusa Tour Pontianak. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1) Observasi  

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 

langsung pada objek yang diteliti, yaitu mengamati kegiatan 

para karyawan dalam melayani konsumen yang membeli tiket 

pesawat mulai dari proses pemesanan, pembayaran, sampai tiket 

berada di tangan konsumen. 

2) Kuesioner 

Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan/pernyataan (kuesioner) tertulis yang diberikan 

kepada responden yang membeli tiket pesawat di PT.Arwana 

Internusa Tour Pontianak mengenai kepuasan konsumen dan 

loyalitas konsumen. Responden diminta untuk menjawab 

pertanyaan/pernyataan dengan memberikan tanda silang (X) 

atau tanda checklist (√) pada setiap alternatif jawaban yang 

tersedia dan dijawab sesuai dengan kondisi dirinya. Kuesioner 

yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kepuasan terhadap 

loyalitas konsumen yang membeli tiket pesawat adalah 

kuesioner berstruktur dengan jawaban tertutup, di mana setiap 
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item pertanyaan/pernyataan disediakan alternatif jawaban dalam 

skala Likert. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dikumpulkan dengan meminta dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti data 

jumlah tiket yang terjual, jumlah pendapatan per tahun, sejarah dan 

struktur organisasi. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan hal pertama yang harus ditentukan dengan 

cermat dan benar dalam pelaksanaan penelitian. Populasi adalah 

sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian.  

Menurut Riduwan (2010: 8) : “Populasi merupakan objek atau 

subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat 

tertentu berkaitan dengan masalah penelitian”. Jadi, populasi dalam 

penelitian ini adalah semua konsumen yang pernah membeli tiket 

pesawat di PT.Arwana Internusa Tour Pontianak untuk berbagai 

tujuan baik domestik maupun internasional. 

b. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel dapat terdiri 

dari beberapa anggota yang dipilih dari populasi. Sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul mewakili jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki dari populasi tersebut. Oleh karena itu, 
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pengambilan atau penetapan sampel harus ditentukan dengan tepat 

agar dapat mewakili populasi yang diteliti. 

Menurut Darmadi (2014: 57) : “Sampel adalah sebagian dari 

populasi yang dijadikan objek/subjek penelitian. Tegasnya sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi”. Sampel dalam penelitian diambil sebanyak 100 orang. 

Pengambilan jumlah sampel sebanyak 100 ini mengacu pada 

pendapat yang dikemukakan oleh Kennet D. Baliley dalam Pasolong 

(2013: 112) bahwa: “Jumlah sampel minimum 100 responden, jika 

penelitian ingin menggunakan perhitungan statistik”. 

Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik 

accidental sampling. Menurut Pasolong (2013: 107) : “Teknik 

sampling kebetulan (accidental sampling), yaitu suatu teknik 

penarikan sampel yang paling sederhana, karena peneliti 

memperoleh sampel dengan cara kebetulan saja di lokasi penelitian 

dengan tidak menggunakan perencanaan tertentu”. Dengan 

demikian, pengambilan sampel dengan teknik accidental sampling 

dalam penelitian ini adalah peneliti memperoleh sampel dengan cara 

menemui konsumen yang kebetulan melakukan transaksi pembelian 

tiket pesawat di PT.Arwana Internusa Tour Pontianak. 

4. Variabel Penelitian dan Skala Pengukuran 

Menurut Darmadi (2014: 14) : “Variabel penelitian adalah suatu 

atribut, nilai-nilai, sifat dari objek-objek, individu dan atau kegiatan yang 
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mempunyai banyak variasi antara satu dengan lainnya yang telah 

ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta 

ditarik kesimpulannya dalam suatu penelitian”. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu: 

a. Variabel bebas atau independent (X), yaitu variabel yang menjadi 

sebab terjadinya/terpengaruhnya variabel terikat atau dependent. 

Variabel bebas atau independent dalam penelitian ini adalah 

kepuasan konsumen, yaitu perasaan senang atau kecewa yang 

dimiliki konsumen setelah melakukan evaluasi purna beli yang 

dilakukan dengan cara membandingkan antara kenyataan (kinerja) 

yang diperoleh dengan harapan yang diinginkan oleh konsumen dari 

PT.Arwana Internusa Tour Pontianak yang diukur melalui lima 

dimensi kualitas pelayanan sebagai berikut: 

1) Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan perusahaan dalam 

memberikan layanan penjualan tiket pesawat sesuai yang 

dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan kepada 

pelanggan, kemudahan dalam membeli tiket, ketepatan waktu 

operasional, ketelitian dan kecepatan kasir dalam menghitung 

harga yang harus dibayar konsumen, dan kelengkapan tiket yang 

dijual untuk berbagai tujuan. 

2) Daya tanggap (Responsiveness), yaitu respon atau kesigapan 

karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan 

layanan penjualan tiket pesawat dengan cepat dan tanggap, 
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seperti karyawan cepat dan tanggap dalam melayani keluhan 

pelanggan, cepat dan tanggap jika terjadi permasalahan, sigap 

dalam menangani keluhan, dan selalu mengutamakan 

kepentingan konsumen. 

3) Jaminan (Assurance), yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para 

karyawan bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan dalam 

memberikan pelayanan penjualan tiket pesawat kepada 

pelanggan, seperti kemampuan perusahaan dalam menanggapi 

masalah yang timbul, karyawan memiliki pengetahuan yang 

baik, dan jaminan atas keamanan barang konsumen. 

4) Empati (Empathy), yaitu perhatian individual yang diberikan 

perusahaan kepada pelanggan dalam menjalani relasi, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas 

kebutuhan individual para pelanggan dalam memberikan 

pelayanan penjualan tiket pesawat, seperti karyawan 

memberikan perhatian secara individual kepada konsumen 

dengan  mengantarkan tiket yang dibeli ke rumah atau kantor 

konsumen tepat waktu, dan karyawan memperlakukan setiap 

konsumen tanpa memandang status sosial. 

5) Berwujud (Tangible), yaitu penampilan fasilitas fisik 

perusahaan, perlengkapan, karyawan dan sarana komunikasi 

yang dimiliki oleh perusahaan dalam melayani penjualan tiket 



16 
 

 
 

pesawat kepada pelanggan, seperti kebersihan dan kerapian 

ruangan kantor, kerapian berpakaian karyawan, dan penggunaan 

fasilitas dan perlengkapan teknologi. 

b. Variabel terikat atau dependent (Y), yaitu variabel yang nilainya 

dipengaruhi oleh variabel bebas atau independent. Variabel terikat 

atau dependent dalam penelitian ini adalah loyalitas konsumen, yaitu  

kemauan konsumen untuk terus membeli tiket pesawat pada 

PT.Arwana Internusa Tour Pontianak yang diukur melalui indikator 

keputusan konsumen tidak pernah salah untuk membeli tiket pesawat 

di perusahaan, keinginan konsumen untuk tetap membeli tiket 

pesawat di perusahaan meskipun banyak pesaingnya, keyakinan 

membeli tiket pesawat di perusahaan merupakan keputusan terbaik, 

kesediaan mengajak orang lain untuk membeli tiket pesawat di 

perusahaan, dan kesediaan membeli tiket pesawat meskipun terjadi 

kenaikan harga. 

Variabel penelitian tersebut kemudian diukur menggunakan skala 

Likert. Menurut Riduwan (2010: 38) : “Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang 

kejadian atau gejala sosial”. Alternatif pilihan jawaban dari setiap item 

instrumen dalam kuesioner menggunakan skala Likert sebagai berikut: 
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Tabel 1.7 

Penentuan Skala Likert untuk Kuesioner 

 

Kepuasan Konsumen Skor Loyalitas Konsumen Skor 

Sangat Puas (SP) 5 Sangat Setuju (SS) 5 

Puas (P) 4 Setuju (S) 4 

Kurang Puas (KP) 3 Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Puas (TP) 2 Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Puas (STP) 1 Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 
5. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif. Analisis data dilakukan melalui dua tahap, yaitu pengujian 

terhadap kuesioner melalui uji validitas dan reliabilitas, dan uji regresi 

linier sederhana yang diolah menggunakan SPSS 21.0 for windows yang 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Uji Instrumen Penelitian 

1) Uji Validitas 

Menurut Pasolong (2013: 174) bahwa: “Validitas adalah 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur 

apa yang ingin diukur”. Jadi alat ukur yang valid adalah alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid. Valid 

maksudnya adalah alat ukur atau instrumen yang digunakan 

untuk mengukur apa yang ingin diukur. 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi Pearson Product Moment, yaitu teknik yang dilakukan 

dengan cara mengkorelasikan skor item setiap pernyataan dalam 

kuesioner dengan skor totalnya. Skor total adalah penjumlahan 
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dari skor item pernyataan. Menurut Riduwan (2010: 227), rumus 

korelasi Pearson Product Moment dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

                      n(ΣXY) – (ΣX)(ΣY) 

r =  

       √{nΣX² – (ΣX)²}{nΣY² – (ΣY)²} 

Keterangan: 

X = Skor pernyataan 

Y = Skor total  

Hasil nilai korelasi Pearson Product Moment (rhitung) akan 

dibandingkan dengan nilai rtabel (α = 1% ; n = 100). Kriteria 

pengujiannya adalah jika nilai rhitung > rtabel, maka pernyataan 

dinyatakan valid. Sebaliknya, jika rhitung ≤ rtabel, maka pernyataan 

dinyatakan tidak valid. 

2) Uji Reliabilitas 

Menurut Pasolong (2013: 178) : “Reliabilitas adalah tingkat 

keterandalan atau konsistensi suatu alat ukur menghasilkan yang 

sama bila dilakukan secara berulang-ulang”. Uji reliabilitas 

dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik Cronbach’s 

Alpha yang rumus menurut Arikunto dalam Sunyoto (2011: 70) 

adalah:  

 

                            k                  Σab² 

 rn =                1 –    

                        k – 1               ab² 
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Keterangan:  

  rn = Reliabilitas instrumen 

   k    = Banyak butir pernyataan 

   ab²  = Varians total 

Σab² = Jumlah varian butir 

Menurut Sunyoto (2011: 70), nilai Cronbach’s Alpha (α) 

yang diperoleh kemudian ditentukan keputusannya, yaitu: “butir 

kuesioner dikatakan reliabel jika Cronbach’s Alpha > 0,60. 

Sebaliknya, butir kuesioner dikatakan tidak reliabel jika 

Cronbach’s Alpha < 0,60”. 

b. Analisis Regresi 

1) Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana merupakan suatu teknik 

analisis statistika yang melibatkan hubungan antara satu variabel 

bebas dengan satu variabel terikat. Metode regresi yang 

digunakan adalah metode kuadrat terkecil (Least Square 

Method). Analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh kepuasan terhadap 

loyalitas konsumen yang membeli tiket pesawat pada 

PT.Arwana Internusa Tour Pontianak. Persamaan regresi linier 

sederhana yang digunakan menurut Natawiria dan Riduwan 

(2010: 77) adalah: 

Y = a + bX 



20 
 

 
 

Keterangan: 

Y = Loyalitas konsumen 

X = Kepuasan  

 a = Konstanta regresi 

 b = Koefisien regresi 

Dengan menggunakan metode kuadrat terkecil didapat: 

   n.∑XY – ∑X.∑Y 

b =  

     n.∑X² – (∑X)² 

 ∑Y – b.∑X 

a =  

      n   

2) Analisis Koefisien Korelasi (r)                 

 Analisis koefisien korelasi (r) dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel 

bebas kepuasan terhadap loyalitas konsumen yang membeli tiket 

pesawat pada PT.Arwana Internusa Tour Pontianak. Menurut 

Natawiria dan Riduwan (2010: 60), rumus yang digunakan 

untuk menghitung nilai koefisien korelasi adalah: 

           n(∑XY) – (∑X)( ∑Y) 

rxy = 

√{n∑X² – (∑X)²}{n∑Y² – (∑Y)²} 

Keterangan: 

X = Kepuasan  

Y = Loyalitas konsumen  
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Nilai koefisien korelasi tersebut kemudian diinterpretasikan 

sebagai berikut. 

Tabel 1.8 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

Nilai r 
 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 

0,60 – 0,799 

0,40 – 0,599 

0,20 – 0,399 

0,00 – 0,199 

Sangat Kuat 

Kuat 

Cukup Kuat 

Rendah 

Sangat Rendah 
Sumber : Natawiria dan Riduwan (2010: 61). 

3) Uji Koefisien Determinasi (KD) 

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

besar kecilnya sumbangan pengaruh variabel bebas kepuasan 

konsumen terhadap variasi naik turunnya variabel terikat 

loyalitas konsumen yang membeli tiket pesawat pada 

PT.Arwana Internusa Tour Pontianak. Menurut Natawiria dan 

Riduwan (2010: 61), rumus koefisien determinasi adalah: 

KD = r² x 100% 

Dimana: 

KD = Nilai koefisien determinasi  

    r = Nilai koefisien korelasi  

 


