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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dan minat pembelian ulang jasa maskapai 

penerbangan Lion Air, yang terdiri dari 210 sampel pelanggan di ruang tunggu 

penumpang Lion Air Bandara Juanda. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling lalu dianalisis menggunakan partial least 

square(PLS ) - structural equation modelling (SEM). 

 Hasil dari analisis menunjukkan bahwa secara langsung kualitas pelayanan 

memberikan pengaruh positif terhadap minat pembelian ulang. Kualitas pelayanan 

memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan 

memberikan pengaruh positif terhadap minat pembelian ulang. Kualitas pelayanan 

memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap minat pembelian ulang 

melalui kepuasan pelanggan. 

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Kepuasan Pelanggan, Minat Pembelian 

Ulang  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Dunia penerbangan nasional menjadi bahan pembicaraan hangat di 

masyarakat semenjak Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 

mengeluarkan peraturan baru mengenai mekanisme formulasi perhitungan dan 

penetapan tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara 

niaga terjadwal dalam negeri melalui PM No. 51 Tahun 2014.  

Dikeluarkannya PM No. 51 Tahun 2014 diikuti dengan revisi tahap kedua 

melalui  PM. No. 91 Tahun 2014 membuat maskapai di segmen penerbangan 

murah menjadi pihak yang paling disorot (Peraturan Menteri, 2015). Hal ini bila 

dikaitkan dengan aturan penetapan tarif yakni paling murah sebesar 40 % dari 

tarif batas atas resmi diberlakukan. Maka maskapai di segmen penerbangan murah 

yang selama ini seakan mengandalkan tiket murah harus mencari alternatif lain 

dalam upaya menarik pelanggan. 

 Menko Perekonomian Sofyan Jalil turut mengomentari tindakan Menteri 

Perhubungan Ignasius Jonan bahwa adanya kebijakan tarif baru turut 

menyelamatkan layanan penerbangan murah di Indonesia untuk menghapus 

keraguan masyarakat akan keselamatan pengguna jasa, dimana maskapai dapat 

mengalokasikan kenaikan tarif tersebut untuk meningkatkan standar kualitas dan 

layanannya sehingga angka kecelakaan pesawat dapat ikut turun (Dewi dan 

kawan-kawan, 2015). 

http://kemhubri.dephub.go.id/perundangan/index.php?option=com_dirhukum&task=view&id=1077&Itemid=55559
http://kemhubri.dephub.go.id/perundangan/index.php?option=com_dirhukum&task=view&id=1092&Itemid=55559
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 Pauline Suharno dari Astindo (Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket 

Penerbangan Indonesia) menambahkan, masyarakat Indonesia disamping 

memiliki kecenderungan mempertimbangkan harga murah dari pilihan yang ada, 

juga mempertimbangkan pilihan pesawat yang lebih nyaman. Penghapusan tiket 

murah membuat harga semua tiket pesawat hampir sama, sehingga keputusan 

pembelian ditujukan kembali kepada perbedaan pelayanan yang diberikan tiap 

maskapai penerbangan (Melani, 2015).  

 Persaingan antar industri penerbangan di dunia sebelumnya diwarnai 

dengan kehadiran layanan penerbangan murah atau layanan LCC (low cost 

carrier). LCC merupakan layanan bisnis penerbangan dengan prinsip menekan 

biaya operasional sehingga bisa menjaring semua segmen pasar dengan inovasi 

dan layanan yang efisien, tanpa mengurangi standar keselamatan. Layanan ini 

pertama kali dirintis oleh Southwest Airlines pada tahun 1967 di Amerika. 

Southwest Airlines menjadi maskapai penerbangan paling besar di Amerika & ke- 

2 dalam skala dunia (Morissette, 2015). 

 Di Indonesia sendiri layanan LCC telah berdampak besar terhadap bisnis 

penerbangan dalam negeri. Hal ini dapat dilihat bahwa sejak kemunculannya pada 

awal tahun 2000 di Indonesia, jumlah penumpang/pengguna maskapai 

penerbangan di Indonesia mengalami peningkatan besar. Peningkatan jumlah 

armada dan pengaturan jarak antar kursi yang lebih rapat dibandingkan maskapai 

full service pada layanan LCC menjadi salah satu faktor peningkatan angka 

tersebut. Data perkembangan jumlah penumpang angkutan udara di Indonesia 

disajikan pada Tabel 1.1  
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Tabel 1.1 

Data Jumlah Penumpang Angkutan Udara di Indonesia  

Periode Tahun 1999 – 2010 
 

Tahun Jumlah Penumpang 

1999 7.046.000 

2000 8.654.000 

2001 10.394.000 

2002 13.535.000 

2003 19.286.000 

2004 27.853.000 

2005 29.817.000 

2006 32.687.000 

2007 34.865.000 

2008 36.144.000 

2009 41.691.000 

2010 48.872.000 

            Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2011 

 

Pada Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa sejak kemunculan layanan LCC 

di Indonesia tahun 2000 jumlah penumpang maskapai penerbangan di Indonesia 

mengalami peningkatan hingga 4 kali lipat dibandingkan tahun 2010. Hal ini 

mengindikasikan penggunaan jasa angkutan udara sudah menjadi hal yang wajar 

di masyarakat Indonesia, dimana semua tingkatan sosial telah mampu untuk 

menikmatinya. Harga tiket yang nyaris menyamai tiket kereta api dan kapal laut, 

dengan kebutuhan waktu tempuh yang lebih pendek membuat masyarakat lebih 

memilih menggunakan jasa angkutan udara dibanding jasa angkutan lainnya.   

Maskapai penerbangan dengan layanan LCC akan terus berkembang 

mendominasi pasar penerbangan di Indonesia (Departemen Perhubungan, 2012). 

Salah satu pemain utama penggerak layanan LCC di Indonesia adalah PT Lion 

Mentari Airlines atau biasa disebut maskapai penerbangan Lion Air. Seperti 

maskapai penerbangan LCC lainnya, fokus pasar Lion Air dalam bisnis 
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penerbangan adalah segmen ekonomi menengah kebawah. Target yang disasar 

adalah orang yang baru pertama kali merasakan armada pesawat terbang dan 

masyarakat yang hendak menghemat pengeluaran (Teja, 2012). Pada dasarnya, 

sasaran segmen ini adalah pelanggan yang menggunakan pesawat udara sebatas 

fungsinya sebagai alat transportasi, bukan fungsi lainnya.  

Disajikan pada Grafik 1.1 dibawah, bahwa maskapai yang mendominasi 

pangsa pasar penumpang domestik di Indonesia adalah Lion Air. Lion Air 

semakin menguasai pangsa pasar domestik dari 30.7% pada tahun 2009, menjadi 

34% pada tahun 2012. Kemudian disusul Garuda Indonesia sebesar 20% di tahun 

2012. Hal ini menunjukkan bahwa Lion Air menjadi pilihan utama masyarakat 

Indonesia bila menggunakan jasa angkutan udara. Berdasarkan data terkini, Lion 

Air adalah maskapai penerbangan Indonesia dengan jumlah armada terbesar yang 

melayani paling banyak rute dan jadwal dari dan ke berbagai kota di Indonesia 

(Pratiwi, 2014). 

Grafik 1.1 

Pangsa Pasar Penumpang Penerbangan Domestik Berdasarkan Maskapai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2013 
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Banyaknya pelaku (maskapai penerbangan) dalam industri ini selain 

menawarkan pengalaman terbang yang berbeda-beda, berarti juga tersedianya 

pilihan maskapai penerbangan lain ketika kinerja satu maskapai dinilai kurang 

maksimal oleh pelanggan. Oleh karenanya maskapai penerbangan harus mampu 

memaksimalkan pengalaman yang didapat ketika pelanggan telah memilih 

menggunakan jasa penerbangannya. Seperti yang dijelaskan oleh Kotler & Keller 

(2012), sesuai atau tidaknya suatu penawaran dengan harapan akan 

mempengaruhi kepuasan pelanggan dan besarnya kemungkinan pelanggan akan 

membeli produk itu kembali. 

Terkait adanya PM No. 91 Tahun 2014, persoalan mengenai kebijakan 

tarif baru tidak seharusnya menjadi alasan penghalang bagi maskapai 

penerbangan LCC untuk terus bersaing dalam industri penerbangan di Indonesia. 

Adanya selisih antara tarif lama dengan tarif baru harus mampu dimaksimalkan 

maskapai penerbangan untuk meningkatkan pelayanan yang akan dirasakan oleh 

pelanggannya. Kristen Gronroos dalam Lovelock, Wirtz dan Mussry (2011) 

mendefinisikan kualitas dari layanan yang dirasakan adalah hasil dari suatu proses 

evaluasi di mana pelanggan membandingkan persepsi mereka terhadap pelayanan 

dan hasilnya, dengan apa yang mereka harapkan. Kualitas pelayanan perlu 

diperhatikan oleh maskapai penerbangan dengan serius sehingga pelanggan tidak 

merasa dikecewakan sebab kenaikan tarif yang dikenakan sebanding dengan 

kualitas pelayanan yang dirasakan.  

Teori Parasuraman (1994) dalam Lovelock, Wirtz dan Mussry (2011) 

menjelaskan, terdapat lima dimensi yang menentukan dalam mengukur kualitas 

pelayanan yaitu : Bukti Fisik, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Empati. 
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Dalam perkembangannya, teori tersebut masih banyak digunakan peneliti sebagai 

acuan dalam mengukur variabel kualitas pelayanan. Salah satunya oleh M.Ariffin 

et al. (2010) untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

pelanggan LCC di Malaysia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya 

hubungan langsung antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

dimana dimensi bukti fisik dan empati merupakan faktor terpenting yang 

menjelaskan kepuasan pengguna LCC di Malaysia. 

Dipaparkan pula dalam jurnal “factor affecting passenger choice of LCC” 

(Lin & Huang, 2015) dari kriteria yang diujikan, kualitas pelayanan yang 

dirasakan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pelanggan 

dalam memilih layanan LCC. Hasil tersebut menunjukkan pelanggan memiliki 

ekspektasi tinggi terkait jaminan kualitas pelayanan LCC. Untuk itu dalam 

konteks penerbangan LCC, nilai utama yang perlu diperhatikan bukan hanya 

mengenai tiket ekonomis, namun juga berbagai atribut pelayanan seperti 

keamanan, kinerja yang dapat diandalkan, dan sikap karyawan yang baik. 

Ketika harus mengambil pilihan, pelanggan akan mempertimbangkan 

tawaran mana yang memberikan nilai paling tinggi baginya, sehingga banyak 

pemasar perusahaan melangkah jauh kedepan untuk mengetahui harapan 

pelanggan, yang bertujuan untuk memuaskan pelanggan. Kepuasan dapat 

mengurangi tahapan pengambilan keputusan pembelian pelanggan selanjutnya 

melalui pengalaman mereka. Menurut Kotler & Keller (2012), kepuasan 

pelanggan merupakan kunci untuk membangun hubungan yang menguntungkan 

dengan konsumen, untuk mempertahankan dan menumbuhkan konsumen serta 

mengumpulkan nilai seumur hidup pelanggan.  
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Kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara harapan dan kinerja 

anggapan produk. Apabila pelanggan puas, ia mungkin ingin membeli produk 

tersebut kembali (Kotler & Keller, 2012). Dapat diartikan minat pembelian ulang 

merupakan pembelian yang dilakukan setelah pelanggan memiliki pengalaman 

pembelian di masa lalu akan sebuah produk atau jasa. Minat pembelian ulang 

terjadi setelah pelanggan merespon positif kualitas produk atau jasa yang telah 

digunakannya sehingga mereka berniat untuk melakukan pembelian ulang. 

Mengurangi tingkat perputaran pelanggan yang masuk dan keluar 

merupakan permasalahan penting yang dihadapi perusahaan ditengah persaingan 

yang ketat ini. Perusahaan harus bisa menciptakan dan mempertahankan 

pelanggan yang melakukan pembelian ulang. Dengan mengurangi tingkat 

perputaran pelanggan dan meningkatkan jumlah pembeli ulang maka pebisnis 

akan merasakan dampak yang signifikan pada profit yang diperoleh dibandingkan 

biaya mencari pelanggan baru. Pelanggan yang melakukan pembelian ulang akan 

terus membeli barang atau mengunjungi suatu tempat untuk membeli barang yang 

sama walaupun dia tidak memiliki ketertarikan secara emosional (Hawkins et al., 

2007). 

Pengertian diatas telah dibuktikan melalui jurnal yang ditulis Wandira 

(2015) yang melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara kepuasan 

dan minat pelanggan untuk melakukan kunjungan ulang ke supermarket Lai-Lai. 

Hasilnya, tingkat kepuasan pelanggan memiliki pengaruh terhadap minat 

kunjungan ulang ke supermarket Lai-Lai. Pengertian tersebut juga diperkuat 

dengan penelitian Su et al. (2015) yang melakukan penelitian terhadap turis di 
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Cina. Dalam penelitian dikemukakan bahwa kepuasan pelanggan sepenuhnya 

memediasi kualitas pelayanan yang diterima dan minat pembelian ulang. 

Lion Air sebagai pioneer maskapai penerbangan layanan LCC yang juga 

bersaing dengan maskapai penerbangan sejenis mampu menguasai rute perjalanan 

domestik dengan pangsa pasar sebesar 34% pada tahun 2012. Namun terlepas dari 

kenyataan tersebut, seringkali Lion Air diiringi dengan pemberitaan negatif 

seperti keterlambatan jadwal penerbangan, kurang responsifnya jajaran 

manajemen Lion Air ketika maskapai mereka tersandung permasalahan (Amna, 

2015).  

Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, sepanjang tahun 2014 

maskapai penerbangan Lion Air memiliki OTP (on-time performance) di bawah 

standar yaitu sebesar 73,80 persen dari 171.498 penerbangan, sedangkan standar 

untuk OTP yang biasa dipakai adalah 85% based on practice in industry 

(Primadhita, 2015).  Angka sebesar 73,80% menunjukan maskapai penerbangan 

Lion Air menghadapi permasalahan keterlambatan keberangkatan pesawat (delay) 

yang cukup sering. Permasalahan ini yang utama perlu disoroti pihak maskapai 

karena pelanggan secara sepihak akan selalu mengkaitkan permasalahan delay 

dengan kualitas layanan dari maskapai penerbangan itu sendiri tanpa 

mempertimbangkan aspek lain diluar kendali maskapai yang turut memberikan 

dampak keterlambatan. 

Dengan banyaknya pemberitaan miring yang beredar, menjadi pertanyaan 

bagi penulis mengenai layanan LCC yang diusung oleh maskapai penerbangan 

Lion Air hingga mampu menguasai pangsa pasar penerbangan nasional di 

Indonesia. Berdasar uraian-uraian diatas penulis ingin mengetahui lebih lanjut 
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mengenai kualitas pelayanan yang diberikan dan pengaruhnya terhadap kepuasan 

dan minat pembelian ulang pada maskapai penerbangan Lion Air dengan judul 

penelitian “Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan dan 

Minat Pembelian Ulang Jasa Maskapai Penerbangan Lion Air (Lokasi 

Penelitian di PT Angkasa Pura I Juanda)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 

merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Minat Pembelian Ulang 

pada maskapai penerbangan Lion Air ? 

2. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan 

pada maskapai penerbangan Lion Air ? 

3. Apakah Kepuasan Pelanggan berpengaruh terhadap Minat Pembelian 

Ulang pada maskapai penerbangan Lion Air ? 

4. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh tidak langsung terhadap Minat 

Pembelian Ulang melalui Kepuasan Pelanggan pada maskapai 

penerbangan Lion Air ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Minat 

Pembelian Ulang pada maskapai penerbangan Lion Air. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan 

Pelanggan pada maskapai penerbangan Lion Air. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Minat 

Pembelian Ulang pada maskapai penerbangan Lion Air. 

4. Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung kualitas pelayanan terhadap 

minat pembelian ulang melalui kepuasan pelanggan pada maskapai 

penerbangan Lion Air. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Membantu peneliti memahami runtutan pola pikir antara teori dengan 

realitas di lapangan. Selain itu juga sebagai pemenuhan tanggung jawab 

peneliti sebagai mahasiswa yang memberikan sumbangsih pengetahuan 

kepada lingkungan sosialnya. 

2. Bagi Maskapai Penerbangan Lion Air 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perusahaan untuk 

merumuskan kebijakan atau program yang akan dilakukan selanjutnya 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi atau acuan untuk mendukung penelitian serupa di 

masa yang akan datang 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hyun Duck Kim (2005) dengan 

judul “Relationships Between Service Quality, Customer Satisfaction, and 

Repurchase Intention in Korean Private Golf Courses” mengenai hubungan 

variabel kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan pembelian ulang pada 

pegolf terpilih dari pelatihan golf privat di korea selatan dengan metode 

convenience sampling menemukan bahwa 1) Kepuasan pelanggan secara 

signifikan dipengaruhi kualitas pelayanan 2) Minat pembelian ulang secara 

signifikan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan 3) Interaksi yang signifikan 

ditemukan antara kepuasan pelanggan dan minat pembelian ulang responden. 

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Margee Hume (2006) dengan judul 

“Understanding Core and Peripheral Service Quality in Customer Repurchase of 

The Performing Arts” mengenai hubungan variabel kualitas pelayanan terhadap 

minat pembelian ulang melalui nilai yang dirasakan dan kepuasan pelanggan 

dengan menggunakan structural equation modeling menemukan bahwa 1) 

Pelanggan menentukan minat pembelian ulang berdasarkan kualitas pelayanan 

yang utama maupun pendukung, dimediasi oleh nilai yang dirasakan dan 

kepuasan pelanggan 2) Tidak ada pengaruh langsung atau signifikan yang 

ditemukan untuk kualitas pelayanan yang utama dan pendukung dan nilai yang 

dirasakan terhadap minat pembelian ulang. 
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3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Azmi M.Ariffin, Aliah 

Hanim M.Salleh, Norzalita A.Aziz & Astuti Agustina Asbudin (2010) dengan 

judul “Service Quality and Satisfaction for Low Cost Carrier” mengenai 

hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada 

penumpang LCC (Low Cost Carrier) Bandara Kuala Lumpur dengan 

menggunakan metode convenience sampling menemukan bahwa  1) Dimensi 

kualitas pelayanan yang wajib dimiliki maskapai penerbangan adalah peduli dan 

berwujud, keandalan, dan kesigapan 2) Dimensi pembeda yang hanya ada di low 

cost carriers adalah keterjangkauan dan visual yang menarik 3) Dimensi peduli 

dan berwujud menjadi penting dalam menjelaskan kepuasan pelanggan untuk 

low cost carriers. 

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sachro (2011) dengan judul 

”Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas 

Pelanggan (study pada PT Kereta Api Eksekutif Argo Bromo Anggrek)” 

mengenai hubungan antara kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan 

loyalitas pelanggan pada 300 responden yang berada di atas kereta api jakarta-

surabaya dan surabaya-jakarta dengan metode purposive sampling menyatakan 

bahwa 1) Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan 

2) Kualitas layanan secara tidak langsung melalui kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan 3) Kepuasan pelanggan 

berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. 
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5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Raras Kirana Wandira (2015) 

dengan judul “Pengaruh Suasana Toko, Pengaruh Sosial Terhadap Minat 

Pembelian Ulang Pelanggan Lai-Lai Market Buah dan Sayur Kepuasan 

Pelanggan sebagai Variabel Intervening” yang menggunakan path analysis 

menemukan bahwa 1) Suasana toko memiliki pengaruh langsung terhadap 

kepuasan pelanggan 2) Kepuasan pelanggan dan pengaruh sosial memiliki 

pengaruh langsung terhadap minat pembelian ulang 3) Suasana toko memiliki 

pengaruh langsung terhadap minat pembelian ulang 4) suasana toko memiliki 

pengaruh tidak langsung terhadap minat pembelian ulang melalui kepuasan 

pelanggan. 

6. Studi tentang hubungan kepuasan pelayanan, kepuasan pelayanan, dan 

pembelian ulang telah dilakukan oleh Lujun Su, Scott R. Swanson & Xiaohong 

Chen (2015) dengan judul “The effects of perceived services quality on 

repurchase intentions and subjective well-being of Chinese tourist: The 

mediating role of relationship marketing” pada konsumen hotel domestik di 

Cina dengan metode accidental sampling. Pada penelitian tersebut dapat 

disimpulkan beberapa hal yaitu 1) Tingkat kepuasan pelanggan memiliki 

pengaruh mediasi penuh kualitas pelayanan terhadap minat pembelian ulang 2) 

Tingkat kepuasan pelanggan memiliki pengaruh mediasi penuh kualitas 

pelayanan terhadap kesejahteraan pribadi 3) Identifikasi pelanggan-perusahaan 

memiliki pengaruh mediasi secara parsial kualitas pelayanan terhadap minat 

pembelian ulang 4)  Identifikasi pelanggan-perusahaan memiliki pengaruh 

mediasi secara parsial kualitas pelayanan terhadap kesejahteraan pribadi. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1  Pemasaran 

  Pemasaran merupakan salah satu aspek yang penting dalam sebuah 

perusahaan. Pemasaran merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. American Marketing Assosiation (AMA) 

dalam Kotler & Keller (2012), mendefinisikan pemasaran sebagai suatu fungsi 

organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, 

memberikan penawaran yang memberikan nilai pelanggan, rekanan, dan 

masyarakat dalam lingkup yang luas. 

  Sedangkan menurut Kotler & Keller (2012), pemasaran adalah sebuah 

proses sosial dimana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan dengan bebas 

saling bertukar produk dan jasa dengan orang lain. Menurut Peter Drucker dalam 

Kotler & Keller (2012), tujuan pemasaran adalah mengetahui dan memahami 

pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa bisa sesuai dengan 

kebutuhannya sehingga terjual sendiri.  

Dari definisi pemasaran diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran 

merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk  

memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses mengidentifikasi, 

menciptakan hingga mengkomunikasikan nilai produk atau jasa kepada pelanggan 

sehingga terjadi pertukaran yang saling memuaskan. 
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2.2.2  Manajemen Pemasaran  

 Manajemen pemasaran merupakan sebuah seni dan ilmu dalam memilih 

target pasar dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan 

menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang 

unggul (Kotler & Keller, 2012). Kotler & Armstrong (2012) mendefinisikan lagi 

manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu dalam memilih target pasar dan 

membentuk hubungan yang menguntungkan dengan mereka.  

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran 

merupakan proses menentukan kebutuhan, keinginan serta berusaha untuk 

memenuhinya dengan lebih efektif dan efisien dengan cara mempertahankan atau 

memperbaiki hubungan dengan konsumen dan masyarakat.  

2.2.3  Bauran Pemasaran Jasa 

  Zeithaml, Bitner & Gremler (2013) mendefinisikan bauran pemasaran 

(marketing mix) adalah elemen kotrol organisasi yang dapat digunakan untuk 

memuaskan pelanggan atau berkomunikasi dengan pelanggan.    

 Pandangan tentang bauran pemasaran menurut Hoffman dan Bateson 

(2011): 

 The marketing mix represents the levers that the organization controls. 

These levers can be used to influence consumers’ choice processes as well as 

their evaluation of service satisfaction. The Services Marketing Mix can be 

redefined and expanded offering the three additional marketing mix variables of 

process, the physical environment, and people. 

 Bauran pemasaran merupakan sebuah pengungkit dalam kontrol 

organisasi. Pengungkit ini dapat digunakan untuk mempengaruhi proses 

pemilihan konsumen sebagai evaluasi mereka dari kepuasan layanan. Bauran 
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pemasaran jasa dapat didefinisikan ulang dan diperluas dengan 3 variabel bauran 

pemasaran tambahan yaitu proses, lingkungan fisik, dan orang.  

 Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran jasa 

merupakan elemen kontrol dari suatu jasa yang dapat digunakan untuk 

mempengaruhi proses pemilihan konsumen, berkomunikasi dengan pelanggan, 

dan memuaskan pelanggan.  

  Menurut Tjiptono (2014) dalam sektor jasa, 4P (product price, place, 

promotion) diperluas lagi dengan ditambah dengan 4 unsur lainnya, yaitu people, 

process, physical evidence, dan costumer service. Jadi dalam sektor jasa ada 8 

komponen dalam bauran pemasarannya. Setiap komponen dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 Product 

 Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan 

untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. Produk dapat berwujud fisik maupun tidak. 

 Pricing 

 Keputusan bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategik dan 

taktikal, seperti tingkat harga strutur diskon, syarat pembayaran, dan 

tingkat diskriminasi harga diantara berbagai kelompok pelanggan. 

Karakteristik jasa yang intagible menjadikan harga sebagai indikator 

signifikan atas kualitas. Karakteristik personal dan non-transferable pada 

beberapa tipe jasa memungkinkan diskriminasi harga dalam pasar jasa 

tersebut, sementara banyak pula jasa yang dipasarkan oleh sektor publik 
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dengan harga subsidi atau bahkan gratis. Hal ini menyebabkan 

kompleksitas dalam penetapan harga jasa.  

 Place   

Keputusan distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi 

para pelanggan potensial. Keputusan ini meliputi keputusan lokasi fisik, 

keputusan mengenai penggunaan perartara untuk meningkatkan 

aksesabilitas jasa bagi para pelanggan, dan keputusan non lokasi yang 

ditetapkan demi ketersediaan jasa. 

 Promotion 

Promosi meliputi berbagai metode untuk mengkomunikasikan kepada 

pelanggan potensial dan aktual. Metode-metode tersebut terdiri dari 

periklanan, promosi penjualan, direct marketing, personal selling, dan 

public relation. 

 People 

People merupakan unsur yang vital dalam bauran pemasaran. Dalam 

industri jasa setiap orang merupakan part time marketer yang tidakan dan 

perilakunya memiliki dampak langsung pada output yang diterima 

pelanggan. Oleh sebab itu, setiap organisasi jasa (terutama yang tingkat 

kontaknya dengan pelanggan tinggi) harus secara jelas menentukan apa 

yang diharapkan dari setiap karyawan dalam interaksinya dengan 

pelanggan. Untuk mencapai standar yang ditetapkan, metode-metode 

rekrutmen, pelatihan, pemotivasian, dan penilaian kinerja merupakan 

keputusan personalia yang sangat penting. 
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 Process 

Proses produksi atau operasi merupakan faktor penting bagi konsumen 

high-contact services. Proses disini adalah bagaimana jasa tersebut dibuat 

dan disampaikan kepada konsumen. 

 Customer Service 

Dalam sektor jasa layanan pelanggan (costumer service) dapat diartikan 

sebagai kualitas jasa yang dipersepsikan oleh pelanggan. Oleh sebab itu, 

tanggung jawab atas unsur bauran pemasaran ini tidak bisa diisolasi 

hanya pada departemen layanan pelanggan, tetapi menjadi perhatian dan 

tanggung jawab semua personil produksi, baik yang dipekerjakan oleh 

organisasi jasa maupun oleh pemasok.  

 Physical evidence 

Karakteristik intangible pada jasa menyebabkan pelanggan potensial 

tidak bisa menilai suatu jasa sebelum mengkonsumsinya. Hal ini 

menyebabkan risiko yang dipersepsikan konsumen dalam keputusan 

pembelian semakin besar. Untuk mengurangi tingkat risiko tersebut 

dengan jalan menawarkan bukti fisik dari karakteristik jasa. Bukti fisik ini 

dapat berupa brosur, penampilan staf yang rapi dan sopan, dekorasi 

bangunan, ruang tunggu yang nyaman dan lain-lain. 
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2.2.4 Kualitas Pelayanan  

2.2.4.1 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan dalam dunia bisnis khususnya industri penerbangan 

kini sudah menjadi keharusan yang perlu dilaksanakan dengan baik oleh 

perusahaan agar dapat bertahan dalam persaingan bisnisnya. Pengertian kualitas 

menurut Kotler & Keller (2012) adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau 

jasa berdasarkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan 

atau tersirat. 

 Kristen Gronroos dalam Lovelock, Wirtz dan Mussry (2011) 

mendefinisikan kualitas suatu jasa yang dipersepsikan pelanggan adalah hasil dari 

suatu proses evaluasi di mana pelanggan membandingkan persepsi mereka 

terhadap pelayanan dan hasilnya, dengan apa yang mereka harapkan. Selanjutnya 

menurut Danang Sunyoto (2013) kualitas pelayanan berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaiannya 

untuk mengimbangi harapan pelanggan.  

 Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memberikan pelayanan 

kepada pelanggannya. Apabila jasa yang diterima sesuai dengan harapan 

pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang 

diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sangat 

memuaskan atau ideal. Sebaliknya, jika jasa yang diterima lebih rendah daripada 

harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang buruk. 
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2.2.4.2 Model Kualitas Pelayanan 

 Salah satu model kualitas pelayanan yang paling populer hingga saat ini 

adalah model SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan 

Berry didasarkan pada serangkaian penelitian terhadap sektor jasa antara tahun 

1985 - 1994. Parasuraman (1985) dalam Tjiptono (2014) mengatakan, pada model 

SERVQUAL kualitas jasa didefinisikan sebagai penilaian atau sikap global 

berkenaan dengan superioritas suatu jasa. Definisi tersebut didasarkan pada: (1) 

kualitas jasa lebih sukar dievaluasi konsumen dibandingkan kualitas barang; (2) 

persepsi terhadap kualitas jasa merupakan hasil dari perbandingan antara harapan 

pelanggan dengan kinerja aktual jasa; dan (3) evaluasi kualitas tidak hanya 

dilakukan atas hasil jasa, namun juga mencakup evaluasi terhadap proses 

penyampaian jasa 

Dalam Tjiptono (2014) model SERVQUAL berfokus pada 5 gap (Gambar 

2.1)  yang berpengaruh terhadap kualitas layanan. Gap pertama terjadi antara 

harapan pelanggan dan persepsi manajemen (knowledge gap), gap kedua terjadi 

antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas 

layanan (standards gap), gap ketiga terjadi antara spesifikasi kualitas layanan dan 

penyampaian layanan (delivery gap), gap keempat menyangkut perbedaan antara 

penyampaian layanan dan komunikasi eksternal (communications gap), gap 

kelima merupakan gap antara pelayanan yang dirasakan (perceived service) dan 

pelayanan yang diharapkan (expected service) atau disebut juga service gap. 

Ringkas kata, model ini menganalisis gap antara dua variabel pokok, yakni jasa 

yang diharapkan dan jasa yang dipersepsikan. 
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Gambar 2.1 

Model SERVQUAL 
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2.2.4.3 Dimensi Kualitas Pelayanan 

Pengukuran kualitas jasa dalam model SERVQUAL didasarkan pada skala 

multi-item yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi pelanggan, serta 

gap di antara keduanya dalam dimensi-dimensi utama kualitas jasa. Zeithaml, 

Berry dan Parasuraman dalam Lovelock, Wirtz dan Mussry (2011) pada awalnya 

mengidentifikasi 10 dimensi yang digunakan oleh pelanggan dalam mengevaluasi 

kualias pelayanan (Tabel 2.1). Namun setelah menemukan tingkat korelasi yang 

tinggi antara beberapa variabel, akhirnya disempurnakan dan dirangkum dalam 

lima (5) dimensi utama : 

 Tangibles (Penampilan unsur fisik) 

 Reliability (Kinerja yang dapat diandalkan dan akurat) 

 Responsiveness (Kecepatan dan kegunaan) 

 Assurance (Kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan kesopanan) 

 Emphaty (Akses mudah, komunikasi yang baik, dan pemahaman 

pelanggan) 

Tabel 2.1 

10 Dimensi yang Digunakan oleh Konsumen dalam Mengevaluasi Kualitas 

Pelayanan 

 

Dimensi Karakteristik 

Berwujud 

(tangibles) 

Penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan materi 

komunikasi 

 

Kehandalan 

(reliability) 

Kemampuan untuk melakukan pelayanan yang 

dijanjikan, dapat diandalkan, dan akurat 

Responiveness 
Kesediaan untuk membantu pelanggan dan menyediakan 

prompt pelayanan 
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Dimensi Karakteristik 

Kredibilitas Kepercayaan, kejujuran penyedia layanan 

Keamanan Kebebasan dari bahaya, risiko, atau keraguan 

Kompetensi 
Memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan 

untuk melaksanakan pelayanan 

Sopan-santun 
Kesopanan, rasa hormat, pertimbangan, dan keramahan 

personel layanan 

Akses Mudah didekati, dan mudah untuk dikontak 

Komunikasi 
Mendengarkan pelanggan dan menjaga agar mereka 

terinformasikan dalam bahasa yang bisa dimengerti 

Memahami 

pelanggan 

Membuat upaya untuk mengenali pelanggan dan 

kebutuhan mereka 

Sumber : Lovelock, Wirtz dan Mussry , 2011 

2.2.4.4 Konsep Kualitas Pelayanan dalam Industri Penerbangan 

Tjiptono (2014) menjabarkan konsep kualitas pelayanan industri 

penerbangan kedalam 5 dimensi dengan atribut-atributnya sebagai berikut : 

 Reliabilitas : terbang tepat waktu dan tiba di tujuan sesuai dengan jadwal 

yang ditentukan 

 Daya Tanggap : sistem ticketing, inflight, dan penanganan bagasi yang 

cepat  

 Jaminan : terpercaya; reputasi yang baik dalam hal keselamatan 

penumpang; karyawan yang kompeten 
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 Empati : memahami kebutuhan khusus individual; mengantisipasi 

kebutuhan pelanggan 

 Bukti Fisik : pesawat; tempat pemesanan tiket; seragam 

 

2.2.5 Kepuasan Pelanggan 

 Kotler & Keller (2012) mendefinisikan bahwa kepuasan (satisfaction) 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap 

ekspektasi mereka. Menurut Zeithaml dan Bitner dalam Sangadji & Sopiah 

(2013), kepuasan adalah evaluasi yang dilakukan konsumen mengenai sebuah 

barang atau jasa dalam hal apakah barang atau jasa tersebut memenuhi kebutuhan 

dan harapan mereka. 

Kepuasan konsumen diukur dengan seberapa besar harapan konsumen 

tentang produk dan pelayanan sesuai dengan kinerja produk dan pelayanan yang 

aktual. Setelah mengkonsumsi produk atau pelayanan, konsumen akan merasakan 

kepuasan atau kekecewaan. Kepuasan akan mendorong konsumen untuk membeli 

ulang produk, jika kecewa, konsumen tidak akan membeli produk yang sama lagi 

di kemudian hari. Kepuasan konsumen merupakan evaluasi purnabeli di mana 

alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan 

konsumen. (Sangadji & Sopiah, 2013) 

Produk dan layanan yang berkualitas berperan untuk membentuk kepuasan 

pelanggan. Semakin berkualitas produk dan layanan yang diberikan oleh 

perusahaan, semakin tinggi kepuasan yang dirasakan oleh konsumen. Menurut 

Kivetz dan Simonson (2002) dalam Sangadji & Sopiah (2013), kepuasan 

konsumen bisa menjalin hubungan yang harmonis antara produsen & konsumen; 
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menciptakan dasar yang baik bagi pembelian ulang serta terciptanya loyalitas 

konsumen; membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut yang dapat 

menguntungkan perusahaan 

Secara umum dari berbagai definisi yang dikemukakan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa 

yang timbul setelah seseorang melakukan evaluasi dan membandingkan kinerja 

suatu barang atau jasa dengan ekspektasi mereka 

2.2.6 Minat Pembelian Ulang 

2.2.6.1 Pengertian Minat Pembelian Ulang 

 Kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara harapan dan kinerja 

anggapan produk. Jika pelanggan puas, ia mungkin ingin membeli produk tersebut 

kembali. Pelanggan yang puas cenderung mengatakan hal-hal baik tentang merek 

kepada orang lain, sedangkan pelanggan yang kecewa mungkin mengabaikan atau 

mengembalikan produk tersebut (Kotler & Keller, 2012). Karena itu perusahaan 

meski mengamati kepuasaan pelanggan dan juga bagaimana tindakan pasca 

pembeliannya. Jika kinerja suatu barang atau jasa tidak memenuhi harapan, 

pelanggan kecewa, jika memenuhi harapan pelanggan akan merasa puas, dan jika 

melebihi harapan pelanggan akan sangat puas. Perasaan ini menentukan 

bagaimana tindakan pelanggan pasca pembelian. Perasaan ini juga menentukan 

apakah pelanggan akan membeli produk kembali atau tidak yang sering disebut 

dengan minat pembelian ulang (repurchase intention).  

2.2.6.2 Proses Pembelian Ulang 

 Saat ini tujuan perusahaan bukan hanya meningkatkan penjualan, tetapi 

juga bagaimana mempertahankan hubungan dengan pelanggan dan membuat 
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pelanggan melakukan pembelian ulang. Gambar 2.2 di bawah ini menunjukkan 

proses terjadinya pembelian ulang. Pada Gambar 2.2 akan terlihat bahwa terdapat 

beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum pelanggan memiliki minat untuk 

melakukan pembelian ulang. Kepuasan adalah kondisi yang wajib dipenuhi. 

Gambar 2.2 

Proses Terjadinya Pembelian Ulang 

 

 

 

  

 

 

Sumber : Hawkins, Mothersbaugh & Best (2007) 

2.3  Kerangka Pikir dan Kerangka Hipotesis 

2.3.1.  Kerangka Pikir 

 Kerangka pikir adalah jaringan asosiasi yang disusun, dijelaskan, dan 

dielaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan pada masalah dan 

diidentifikasikan melalui proses seperti wawancara, pengamatan dan survei 

literatur (Sekaran, 2007). Kerangka pikir berasal dari suatu fenomena, gap 

penelitian, dan teori yang mendukung. Pada kerangka pikir juga terdapat alat 

analisis apa yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut 

maka dapat disusun model kerangka pikir penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 

Kerangka Pikir Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sumber : Peneliti (2015) 
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2.3.2. Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan (Sugiyono, 2014). Dengan demikian hipotesis merupakan dugaan 

sementara mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang 

kebenarannya perlu dibuktikan. 

Berdasarkan rumusan penelitian, tujuan penelitian dan kerangka pikir yang 

telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis yang disusun  dalam penelitian ini 

adalah : 

Pertama, pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat pembelian ulang.  

Kristen Gronroos dalam Lovelock, Wirtz dan Mussry (2011) 

mendefinisikan kualitas dari layanan yang dirasakan adalah hasil dari suatu proses 

evaluasi di mana pelanggan membandingkan persepsi mereka terhadap pelayanan 

dan hasilnya, dengan apa yang mereka harapkan. Minat pembelian ulang terjadi 

setelah pelanggan merespon positif kualitas produk atau jasa yang telah 

digunakannya sehingga mereka berniat untuk melakukan pembelian ulang. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kim (2005) 

menunjukkan bahwa minat pembelian ulang secara signifikan dipengaruhi oleh 

kualitas pelayanan. Namun berdasarkan hasil studi Hume (2006) kualitas 

pelayanan utama dan kualitas pelayanan pendukung tidak signifikan 

mempengaruhi pembelian ulang pelanggan. Berdasarkan penelitian terdahulu dan 

studi teoritis tersebut, maka hipotesis I dirumuskan sebagai berikut : 

H1  : Kualitas Pelayanan (X) berpengaruh langsung terhadap Minat 

Pembelian Ulang (Y).  
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Kedua, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan.  

Kualitas pelayanan juga turut mempengaruhi proses evaluasi yang 

dilakukan konsumen dalam mengukur kepuasannya. Jika kualitas pelayanan yang 

ditawarkan baik dan melebihi harapan pelanggan, maka dapat dikatakan bahwa 

pelanggan merasa puas dengan kualitas pelayanan perusahaan tersebut. Hal ini 

senada dengan pengertian kepuasan yang dijabarkan oleh Kotler & Keller (2012) 

bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul 

karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap 

ekspektasi mereka.  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M.Ariffin et al. (2010) 

dan Sachro (2011) menunjukkan bahwa adanya pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan. Namun hasil berbeda dinyatakan oleh Hume (2006) 

bahwa dalam konteks pergelaran seni, kualitas pelayanan tidak signifikan 

mempengaruhi kepuasan pelanggan.  

Berdasarkan penelitian terdahulu dan studi teoritis tersebut, maka hipotesis 

II dirumuskan sebagai berikut : 

H2  : Kualitas Pelayanan (X) berpengaruh langsung terhadap Kepuasan 

Pelanggan (Z).  

Ketiga, pengaruh kepuasan pelanggan terhadap minat pembelian ulang.  

Kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara harapan dan kinerja anggapan 

produk. Jika pelanggan puas, ia mungkin ingin membeli produk tersebut kembali. 

Pelanggan yang telah merasa puas setelah menggunakan sebuah jasa, maka 

selanjutnya dia akan menunjukkan perilaku pasca pembelian. Menurut Hawkins, 

Mothersbaugh & Best (2009) terdapat empat tindakan yang dapat dilakukan oleh 
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pelanggan jika pelanggan merasa puas yaitu meningkatkan penggunaan, 

melakukan pembelian ulang, loyal terhadap merek, dan mengatakan hal-hal yang 

baik pada orang disekitarnya (WOM) 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wandira (2015) dan juga 

Hume (2006), menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan secara signifikan 

mempengaruhi minat pembelian ulang. Berdasarkan penelitian tersebut dan studi 

teoritis, maka hipotesis III dirumuskan sebagai berikut : 

H3  : Kepuasan Pelanggan (Z) berpengaruh langsung terhadap Minat 

Pembelian Ulang (Y) 

Keempat, pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat pembelian ulang melalui 

kepuasan pelanggan. 

Kotler & Keller (2012), sesuai atau tidaknya suatu penawaran dengan 

harapan akan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan besarnya kemungkinan 

pelanggan akan membeli produk itu kembali. Kotler & Keller (2012) juga 

mengatakan bahwa kepuasan konsumen menentukan apakah pelanggan akan 

membeli produk itu lagi atau tidak. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Su et al. (2015), 

menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki pengaruh mediasi penuh 

kualitas pelayanan terhadap minat pembelian ulang. Berdasarkan penelitian 

tersebut dan studi teoritis, maka hipotesis IV dirumuskan sebagai berikut : 

H4  :  Kualitas Pelayanan (X) berpengaruh tidak langsung terhadap Minat 

Pembelian Ulang (Y) melalui  Kepuasan Pelanggan (Z) 
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Gambar 2.4 

Kerangka Hipotesis Penelitian  

 

c 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   = Secara Langsung 

 = Secara Tidak Langsung 

Sumber: Peneliti, 2015 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

 Menurut Sekaran (2007) penelitian bisnis merupakan penyelidikan atau 

investigasi yang terkelola, sistematis, berdasarkan data, kritis, objektif, dan ilmiah 

terhadap suatu masalah spesifik, yang dilakukan dengan tujuan menemukan 

jawaban atau solusi terkait. Dengan kata lain, penelitian memberikan informasi 

yang diperlukan sebagai pedoman atau dasar acuan bagi para pebisnis sebagai 

pengambil keputusan dalam memecahkan masalah. 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka jenis yang 

digunakan pada penelitian ini adalah explanatory research atau penelitian 

penjelasan. Menurut Singarimbun dan Effendi (2006), penelitian penjelasan 

adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel 

melalui pengujian hipotesis. 

Alasan pemilihan model ini dimaksudkan untuk membuat penjelasan 

mengenai hubungan sebab akibat antar variabel dan mengetahui seberapa besar 

kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jadi penelitian 

yang dilakukan adalah penelitian penjelasan untuk menguji pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dan minat pembelian ulang pada 

maskapai penerbangan Lion Air. 

3.2  Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian berlangsung dan 

dilakukan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan 
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sebagai penguat bukti nyata dalam penulisan. Lokasi penelitian ini juga 

merupakan keadaan yang sebenar-benarnya dari objek yang diteliti guna 

mendapatkan tambahan data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Lokasi 

penelitian ini dilakukan di Surabaya, dimana penulis mengajukan permohonan 

kerjasama dengan PT ANGKASA PURA I Bandara Udara Juanda untuk ijin 

menyebarkan kuesioner. 

3.3  Populasi dan Sampel 

3.3.1  Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014). Dengan 

demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi adalah keseluruhan subyek 

yang akan diteliti yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk 

menarik kesimpulan. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang 

telah ditetapkan sebelumnya, yang menjadi target populasi dalam penelitian ini 

adalah masyarakat yang telah menggunakan jasa maskapai penerbangan Lion Air . 

3.3.2  Sampel 

Menurut Sugiyono (2014), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sementara Sekaran (2006) 

mendefinisikan sampel ialah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah 

anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain sampel hanyalah sejumlah 

dari populasi bukan seluruh bagian populasi. Apabila populasi besar, peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 
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yang diambil dari populasi tersebut. Sehingga sampel yang diambil dari populasi 

harus betul-betul representatif (mewakili).  

Jumlah variabel dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 variabel yang 

terdiri dari satu variabel eksogen dan dua variabel endogen, dengan variabel latent 

sejumlah 21. Berdasarkan pendapat Roscoe dalam Sugiyono (2014), peneliti 

menetapkan sampel sebanyak  10 kali jumlah variabel latent, maka didapatkan 

hasil sebesar 21 x 10 = 210 sampel. Jumlah tersebut ditentukan dengan 

pertimbangan agar tingkat keakuratan data yang dihasilkan dari populasi jauh 

lebih baik dan akurat. Jumlah sampel yang ditentukan telah melebihi jumlah 

minimum sampel yakni 30, dan kurang dari jumlah maksimum sampel sebesar 

500.  

Dalam penelitian ini, karena jumlah populasi tidak dapat diketahui secara 

pasti, sehingga teknik pengambilan sampel yang tepat adalah non-probability 

sampling. Metode pengambilan sampling yang digunakan adalah dengan metode 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Dalam hal ini syarat penentuan 

sampelnya adalah : 

1. Umur lebih dari 17 tahun 

2. Atas pembiayaan sendiri (bukan diberangkatkan) 

3. Telah menggunakan jasa Maskapai Penerbangan Lion Air min. 1x 

Lokasi penelitian ini dilakukan di ruang tunggu maskapai penerbangan 

Lion Air PT Angkasa Pura I Juanda. Pihak PT Angkasa Pura I Juanda 

memberikan persetujuan, 1 bulan setelah dikirimkan surat pengajuan dan 
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memberikan bantuan dengan mengutus seorang terminal inspektur dari Bandara 1 

Juanda untuk menemani peneliti.  

Penyebaran kuesioner sebelumnya dilakukan di kantor penjualan tiket 

Lion Air cabang Surabaya tanpa mengajukan surat permohonan ijin penelitian 

namun peneliti kurang merasa puas karena hampir sebagian besar pembeli tiket 

disana merupakan agent travel atau pesuruh. Penyebaran kuesioner dilanjutkan 

melalui google docs online dengan memberikan alamat link kepada beberapa 

kerabat peneliti yang sebelumnya telah terbang menggunakan Lion Air, total 65 

kuesioner dapat terisi. Selanjutnya penyebaran kuesioner sebanyak 145 dilakukan 

di PT Angkasa Pura I Juanda selama 3 hari mulai tanggal 21 hingga 23 Desember 

2015. Peneliti meminta tolong kepada pelanggan yang sudah berada di ruang 

tunggu penumpang untuk mengisi kuesioner penelitian. 

3.4  Data 

3.4.1  Sumber Data 

Untuk melengkapi penelitian ini, maka perlu didukung oleh data yang 

lengkap dan akurat. Jenis data yang dijadikan sumber dalam penelitian ini 

meliputi dua data yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer diperoleh dari jawaban responden yang dalam hal ini adalah 

pelanggan maskapai penerbangan Lion Air yang didapat melalui pengisian 

kuesioner. Kuesioner tersebut akan diolah menjadi suatu informasi untuk 

penjelasan dalam penelitian ini. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data 

tersebut dapat berasal dari luar obyek penelitian namun berkaitan dengan 

penelitian. Data menurut Malhotra dan Birks (2006) dalam Sugiyono 

(2014) merupakan data yang telah dikumpulkan untuk tujuan selain 

masalah yang dihadapi. Data sekunder tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya orang lain atau dokumen. Data sekunder 

pada penelitian ini berasal dari buku dan artikel yang diunduh dari internet, 

jurnal dan skripsi (penelitian terdahulu).  

3.4.2  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data atau cara memperoleh informasi atau data dari 

berbagai sumber, dilakukan dengan cara : 

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau penyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya dan kemudian akan dianalisis (Sugiyono, 2014). 

b. Studi Kepustakaan dan Penjelajahan Internet 

Peneliti menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan menganalisis 

berbagai literatur yang ada seperti buku, skripsi, dan jurnal terdahulu yang 

berkaitan dengan kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, dan minat pembelian 

ulang. Peneliti juga menggunakan referensi pendukung seperti mengakses  data 

dari internet, artikel, majalah, dll. Pada teknik ini peneliti memindahkan data yang 

relevan dari suatu sumber informasi atau dokumen yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 
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3.5 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran 

3.5.1  Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana 

menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut di lapangan, dengan 

merumuskan secara pendek dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran 

(Sugiyono, 2014). 

Guna memberikan arah yang jelas dalam pengukuran variabel, maka perlu 

dijabarkan definisi operasional variabel penelitian sebagai berikut: 

1) Kualitas Pelayanan (X)  

Pengertian kualitas menurut Kotler & Keller (2012) adalah totalitas 

fitur dan karakteristik produk atau jasa berdasarkan kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Selanjutnya menurut 

Danang Sunyoto (2013) kualitas pelayanan berpusat pada upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. 

Dimensi variabel kualitas pelayanan menurut Zeithaml, Berry dan 

Parasuraman dalam Lovelock, Wirtz dan Mussry (2011) yaitu : 

a. Bukti Fisik (X1) 

Dimensi berwujud yang biasanya dinilai dari penampilan fasilitas, 

peralatan, personil. 

b. Keandalan (X2) 

Kemampuan untuk melakukan pelayanan yang dijanjikan, dapat 

diandalkan, dan akurat. 
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c. Empati (X3) 

Memahami kebutuhan khusus individual pelanggan, keramahan 

personel dalam melayani pelanggan. 

d. Jaminan (X4) 

Kemampuan perusahaan dalam membebaskan pelanggan dari rasa 

bahaya, risiko ataupun keraguan. 

e. Daya Tanggap (X5) 

Kesediaan untuk membantu pelanggan secara cepat dan tepat. 

2) Kepuasan Pelanggan (Z) 

Kotler & Keller (2012) mendefinisikan bahwa kepuasan (satisfaction) 

adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (atau hasil) terhadap 

ekspektasi mereka. 

3) Minat Pembelian Ulang (Y) 

Kotler & Keller (2012), sesuai atau tidaknya suatu penawaran dengan 

harapan akan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan besarnya 

kemungkinan pelanggan akan membeli produk itu kembali. Minat 

pembelian ulang terjadi setelah pelanggan merespon positif kualitas 

produk atau jasa yang telah digunakannya sehingga mereka berniat untuk 

melakukan pembelian ulang 

 Untuk lebih jelasnya variabel, indikator penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Variabel, Indikator, Item, Sumber Penelitian 

 
Variabel 

Penelitian 
Indikator Item Sumber 

Kualitas 

Pelayanan 

(X) 

Bukti Fisik 

 

1. Ruangan cabin pesawat bersih 

2. Petugas telah berpakaian rapi 

3. Menu makanan/barang yang 

dijual bervariasi 

4. Tempat duduk di dalam 

pesawat nyaman 

1. Tciptono (2014) 

2. Sachro (2011) 

 Keandalan 

1. Keberangkatan & kedatangan 

sesuai dengan jadwal 

2. Petugas terampil memberikan 

layanan 

3. Petugas memberikan layanan 

dengan cepat 

 

 

1. Tciptono (2014) 

2. Sachro (2011) 

 Empati 

1. Petugas cepat memberikan 

solusi terhadap penumpang 

yang bermasalah 

2. Petugas selalu mendengarkan 

keluhan pelanggan 

3. Petugas mengarahkan 

penumpang dengan ramah 

4. Petugas menjaga tingkah laku 

yang baik di depan penumpang 

1. Tciptono (2014) 

2. Sachro (2011) 
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Variabel 

Penelitian 
Indikator Item Sumber 

 Jaminan 

1. Lion Air menumbuhkan rasa 

percaya penumpang tentang 

keselamatan dalam perjalanan 

2. Petugas menjaga penumpang 

dari gangguan keamanan 

3. Lion Air menjaga barang 

bagasi penumpang dengan baik 

 

1. Tciptono (2014) 

2. Sachro (2011) 

 
Daya 

Tanggap 

1. Pramugara/i  cabin pesawat 

cepat dalam merespon 

permintaan penumpang 

2. Pramugara/i cabin pesawat 

tanggap terhadap kebutuhan 

penumpang 

3. Penanganan bagasi dilakukan 

petugas dengan cepat 

 

1. Tciptono (2014) 

2. Sachro (2011) 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Z) 

Kepuasan 

Konsumen 

1. Secara keseluruhan, jasa 

penerbangan Lion Air telah 

melebihi harapan saya 

2. Saya puas dengan keputusan 

saya menggunakan jasa 

penerbangan Lion Air 

 

1. Sachro (2011) 

2. Su et al. (2015) 

Minat 

Pembelian 

Ulang 

Pelanggan 

(Y) 

Minat 

Pembelian 

Ulang 

Pelanggan 

1. Maskapai penerbangan Lion 

Air selalu menjadi pilihan 

pertama saya bila hendak 

mengunakan jasa angkutan 

udara 

2. Saya ingin kembali 

menggunakan jasa 

penerbangan Lion Air di masa 

yang akan datang 

1. Raras (2015) 

2. Su et al. (2015) 
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3.5.2 Skala Pengukuran   

Instrumen yang digunakan dalam penelitian penelitian ini berupa 

kuesioner. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini menggunakan skala 

Likert yang menggunakan interval. Setiap jawaban responden akan diberikan skor 

1-5. Skala likert digunakan untuk mengatur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang (responden) tentang suatu fenomena sosial yang 

akan diteliti (Sugiyono, 2014). Jawaban dari setiap konsumen mempunyai gradasi 

dari yang sangat positif sampai dengan sangat negatif. Skor yang akan digunakan 

untuk setiap item pertanyaan adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skor Keterangan 

5 Untuk jawaban SS (Sangat Setuju) 

4 Untuk jawaban S (Setuju) 

3 Untuk jawaban N (Netral) 

2 Untuk jawaban TS (Tidak Setuju) 

1 Untuk jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Structural Equation Model – Partial Least Square (SEM - PLS).  

PLS adalah teknik terbaru yang banyak diminati karena tidak 

membutuhkan data yang terdistribusi normal atau sebuah penelitian dengan 

sampel yang sedikit. Tobias (1997) dalam Ghozali dan Latan (2012) menyatakan 

bahwa PLS merupakan suatu metode untuk memprediksi konstruk dalam model 

dengan banyak faktor dan hubungan collinear. PLS – SEM sendiri merupakan 

software seperti SmartPLS, Warp PLS, PLS-Graph, dan Visual Graph. 

Perbedaan antara CB – SEM dan PLS – SEM yang paling dominan terlihat 

adalah CB – SEM mensyaratkan teori yang digunakan haruslah kuat dan data 

harus memiliki distribusi normal, sedangkan PLS – SEM tidak mementingkan 

teori yang kuat dan tidak mengharuskan data memiliki distribusi yang normal. 

Hanseler et al (2009), Pirouz (2006), Sarstedt (2008) dan Tenenhaus 

(2008) dalam Ghozali dan Latan (2012) mengungkapkan salah satu kelebihan PLS 

– SEM dibanding CB – SEM adalah mampu meng-handle model yang kompleks 

dengan multi variable eksogen dan endogen dengan banyak indicator, dapat 

digunakan pada jumlah sampel kecil dan dapat mengatasi variable dengan tipe 

normal, ordinal dan continuous. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan banyak indicator 

dari variable eksogen, jumlah sampel yang cukup banyak, dan teori yang belum 

begitu kuat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode PLS – SEM 

dengan SmartPLS sebagai software-nya. 
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Tahapan yang digunakan untuk melakukan analisis data dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan efek mediasi yang dikemukakan oleh Baron dan 

Kenny (1998) dalam Latan dan Ghozali (2012). Menurut Baron dan Kenny 

terdapat tiga tahapan model untuk menguji efek mediasi, yaitu : 

1. Model pertama, menguji pengaruh variable eksogen (X) terhadap 

variable endogen (Y) dan harus signifikan pada t-statistic > 1.96. 

2. Model kedua, menguji pengaruh variable eksogen (X) terhadap 

variable mediasi (Z) dan harus signifikan pada t-statistic > 1.96. 

3. Model ketiga, menguji secara simultan pengaruh variabel eksogen (X) 

dan mediasi (Z) terhadap variabel endogen (Y). Pada pengujian tahap 

terakhir diharapkan pengaruh variabel eksogen (X) terhadap endogen 

(Y) tidak signifikan sedangkan pengaruh variabel mediasi (Z) 

terhadap variabel endogen (Y) harus signifikan pada T-statistics > 

1.96 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.   Gambaran Umum Objek Penelitian  

4.1.1  Gambaran Maskapai Penerbangan Lion Air 

Gambar 4.1 

Logo Maskapai Penerbangan Lion Air 

 

 

 

Sumber : mandiraholiday.com (2013) 

Lion Air merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di 

Indonesia di bawah naungan PT Lion Mentari Airlines. Perjalanan panjang yang 

telah ditempuh Lion Air berawal dari penerbangan domestik yang kecil. Setelah 

tiga belas tahun pengalaman di bisnis wisata yang ditandai dengan kesuksesan 

biro perjalanan Lion Tours, kakak-beradik Kusnan dan Rusdi Kirana bertekad 

menjadikan impian mereka untuk memiliki usaha penerbangan menjadi 

kenyataan. Dibekali ambisi yang tinggi dan modal awal 10 juta dolar Amerika 

Serikat, Lion Air secara hukum didirikan pada bulan Oktober tahun 1999. Namun 

pengoperasian baru berjalan di mulai pada tanggal 30 Juni tahun 2000, dengan 

menggunakan sebuah pesawat Boeing 737-200.  

Sebagai perusahaan transportasi swasta terbesar di Indonesia, Lion Air 

bukan hanya menawarkan harga yang terjangkau kepada penumpang, namun juga 

perjalanan udara yang aman, menyenangkan dan dapat diandalkan. Hal ini 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penerbangan_domestik
http://id.wikipedia.org/wiki/Penerbangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Boeing_737-200
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dibuktikan Lion Air semakin menguasai pangsa pasar domestik dari 30.7% pada 

tahun 2009, menjadi 34% pada tahun 2012 yang berarti Lion Air menjadi pilihan 

utama masyarakat Indonesia bila menggunakan jasa angkutan udara (Pratiwi, 

2014).  

Fokus pasar Lion Air dalam bisnis penerbangan adalah segmen ekonomi 

menengah kebawah. Target yang disasar adalah orang yang baru pertama kali 

merasakan armada pesawat terbang dan masyarakat yang hendak menghemat 

pengeluaran. Hingga saat ini Lion Air telah mengangkasa dengan berbagai tujuan 

penerbangan di lebih dari 36 kota di Indonesia serta menembus hingga Singapura, 

Malaysia dan Vietnam.  

 Dalam mewujudkan tujuan sebagai perusahaan penerbangan terkemuka di 

Indonesia, Lion Air kemudian menyusun visi dan misinya sebagai berikut : 

 Visi : Menjadi perusahaan penerbangan swasta nasional yang melayani 

penerbangan domestik dan internasional dengan berpedoman kepada prinsip-

prinsip keselamatan dan keamanan penerbangan yang telah ditetapkan Lion 

Air 

 Misi : Menjadi perusahaan penerbangan nasional inovatif, efisien, dan 

professional dalam menjangkau beberapa kota yang ada di Indonesia 

sehingga akan lebih banyak pengguna yang dapat terbang bersama armada 

Lion Air 

4.1.2 Prestasi Maskapai Penerbangan Lion Air 

1. Lion Air diresmikan sebagai ketua konferensi internasional Asia Pasific 

Regional Aviation (ARA) yang diadakan di Singapura pada tanggal 19 

November 2003 
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2. Lion Air memperoleh “Best Brand Award 2004” dari SWA, sebuah 

majalah marketing yang terbit di Indonesia 

3. Lion Air ditetapkan sebagai maskapai penerbangan resmi Miss Universe 

dan Putri Indonesia 2004 

4. Lion Air ditetapkan sebagai maskapai penerbangan resmi Miss ASEAN 

2005 

5. Lion Air ditetapkan menjadi Indonesia Most Favourite Youth Brand di 

Industri Penerbangan Indonesia oleh majalah Marketeers 2012 

6. Lion merupakan pembeli perdana dan merupakan operator terbesar 

BOEING 737-900 ER, anggota terbaru jenis BOEING’S Next Generation 

737. 

4.2 Karakteristik Responden 

Berdasarkan olah kuesioner maka diperoleh gambaran mengenai 

karakteristik responden yang menjadi sampel penelitian ini. Peneliti menetapkan 

210 responden dalam penelitian ini. Respoden tersebut harus memenuhi syarat 

antara lain telah menggunakan jasa maskapai penerbangan Lion Air minimal satu 

kali, berangkat atas pembiayaan sendiri, dan umur lebih dari 17 tahun. Selain itu 

beberapa karakteristik ditambahkan untuk mengetahui karakteristik konsumen 

yang menjadi responden dalam penelitian ini. Oleh karena itu karakteristik 

responden dalam penelitian ini mencakup: jenis kelamin, usia, pekerjaan, 

pemasukan per bulan, dan jumlah penggunaan jasa penerbangan Lion Air dalam 

kurun tahun 2015. 

 Hasil tabulasi gambaran umum responden disajikan dalam Tabel 4.1 

berikut ini : 
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Tabel 4.1 

Karakteristik Responden  

 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki-laki 106 50,48 

Perempuan 104 49.52 

Usia Frekuensi Persentase (%) 

17 - 30 Tahun 148 70,48 

31 - 45 Tahun 23 10,95 

46 - 60 Tahun 39 18,57 

Lebih dari 60 Tahun 0 0 

Pekerjaan Frekuensi Persentase 

PNS 40 19,05 

Pegawai Swasta 96 45,71 

Wiraswasta 15 7,14 

Mahasiswa / Pelajar 29 13,81 

Lainnya 30 14,29 

Penghasilan Frekuensi Persentase 

< 1.500.000 22 10,45 

1.500.001 - 3.000.000 40 19,08 

3.000.001 - 4.500.000 62 29,52 

4.500.001 - 6.000.000 47 22,38 

> 6.000.000 39 18,57 

Sumber : Data Primer Diolah (2015) 

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Obyek dalam penelitian ini adalah maskapai penerbangan, dimana 

kegiatan bepergian dengan pesawat saat ini wajar dilakukan oleh perempuan. 

Tingkat keamanan di dalam bandara dan maskapai penerbangan yang tinggi 

memberikan rasa aman perempuan untuk bepergian.   

Sedangkan jumlah responden laki-laki lebih banyak dibandingkan 

responden perempuan karena laki-laki cenderung lebih punya tingkat mobilisasi 
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yang tinggi. Fisik yang prima dan tuntutan pekerjaan yang tinggi membuat laki-

laki lebih banyak bepergian. Jadi kegiatan bepergian bagi laki-laki banyak 

dilakukan berdasarkan tuntutan dalam bekerja dan ditunjang fisik yang prima.  

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia menunjukkan kematangan atau kedewasaan untuk seseorang dalam 

mengambil keputusan. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden yang memiliki 

jumlah persentase tertinggi yakni sebesar 70,48% (148 responden) adalah 

responden dengan usia antara 17 - 30 tahun. Hasil ini diperkirakan karena pada 

usia tersebut seseorang dalam kondisi fisik yang prima. Bepergian bisa dilakukan 

untuk keperluan traveling ataupun tuntutan dalam pekerjaannya. Pada usia 

tersebut seseorang juga sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk bepergian 

menggunakan jasa maskapai penerbangan. 

Persentase terendah pada Tabel 4.1 adalah 0% (0 responden), yaitu 

responden yang memiliki usia diatas 60 tahun. Hasil ini diperkirakan karena 

responden yang berusia diatas 60 tahun mulai mengalami penurunan fisik. Mereka 

lebih mempedulikan kondisi fisiknya, itulah penyebab mengapa pada usia tersebut 

mereka tidak terlalu dituntut untuk melakukan perjalanan.  

4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Jumlah terbesar responden berdasarkan pekerjaan adalah pegawai swasta 

yaitu sebesar 45,71% atau sejumlah 96 responden. Hal ini diperkirakan 

disebabkan harga tiket murah yang dikeluarkan oleh Maskapai Penerbangan Lion 

Air. Sebagian besar dari karyawan swasta yang menjadi responden menggunakan 

maskapai penerbangan untuk kebutuhan bisnis, dan yang utama perusahaan dapat 

melakukan defisit anggaran dengan pembelian tiket murah. 
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Jumlah terendah responden berdasarkan pekerjaan adalah wiraswasta yaitu 

sebesar 7,14% atau sejumlah 15 responden. Hal ini diperkirakan disebabkan 

seorang wiraswasta lebih memiliki keleluasan dalam menghabiskan 

penghasilannya. Itulah mengapa mereka mungkin lebih memilih menggunakan 

maskapai full service untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik dibandingkan 

menggunakan maskapai penerbangan low cost carrier. 

4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan 

Persentase terbesar untuk karakteristik responden berdasarkan penghasilan 

perbulan adalah pada pemasukan antara Rp. 3.000.001 – Rp 4.500.000 sebanyak 

29,52% (62 responden). Hasil ini sesuai dengan Maskapai Penerbangan Lion Air 

yang menargetkan konsumen mereka yakni kelas menengah kebawah. Hasil ini 

diperkirakan didapat dari mereka yang masih berusia 17 – 30 tahun dimana pada 

beberapa orang saat usia tersebut gemar melakukan sebuah perjalanan untuk 

kegiatan traveling atau lainnya. Mereka juga belum begitu berfikir mengenai 

fasilitas lebih yang bisa didapat bila menggunakan maskapai penerbangan full 

service.  

Sedangkan persentase terkecil ada pada karakteristik responden dengan 

penghasilan kurang dari Rp 1.500.000 yaitu sebanyak 10,45% (22 responden). 

Hasil ini diperkirakan karena responden masih belum memiliki penghasilan yang 

cukup besar, sehingga responden lebih berfikir matang sebelum bepergian 

menggunakan maskapai penerbangan.   
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4.3  Gambaran Variabel Yang Diteliti 

4.3.1 Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Pelayanan (X) 

Dalam variabel Kualitas Pelayanan terdapat tujuh belas item pertanyaan 

yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat 

pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas Pelayanan (X) 
 

Item 
SS S N TS STS Rata-

Rata f % f % F % f % f % 

Bukti Fisik (X1) 

Kebersihan cabin (X1.1) 25 11.90 128 60.95 48 22.86 8 3.81 1 0.48 3.80 

Kerapian petugas (X1.2) 15 7.14 98 46.67 66 31.43 28 13.33 3 1.43 3.45 

Menu bervariasi (X1.3) 47 22.38 126 60.00 30 14.29 7 3.33 0 0.00 4.01 

Tempat duduk nyaman 

(X1.4) 
34 16.19 92 43.81 45 21.43 32 15.24 7 3.33 3.54 

Rata – Rata Bukti Fisik 3.7 

Keandalan (X2) 

Keberangkatan sesuai  

jadwal (X2.1) 
13 6.19 68 32.38 46 21.90 46 21.90 37 17.62 2.88 

Petugas terampil  

(X2.2) 
21 10.00 115 54.76 55 26.19 15 7.14 4 1.90 3.64 

Petugas cepat dalam 

melayani (X2.3) 
22 10.48 90 42.86 68 32.38 27 12.86 3 1.43 3.48 

Rata – Rata Keandalan 3.33 

Empati (X3) 

Petugas cepat dalam 

memberi solusi (X3.1) 
19 9.05 96 45.71 62 29.52 28 13.33 5 2.38 3.46 

Petugas mendengarkan  

keluhan (X3.2) 
6 2.86 106 50.48 77 36.67 15 7.14 6 2.86 3.43 

Petugas ramah (X3.3) 18 8.57 119 56.67 59 28.10 13 6.19 1 0.48 3.67 

Petugas menjaga tingkah 

laku (X3.4) 
15 7.14 126 60.00 61 29.05 7 3.33 1 0.48 3.70 

Rata – Rata Empati 3.57 

Jaminan (X4) 

Keselamatan dalam  

perjalanan (X4.1) 
13 6.19 100 47.62 69 32.86 22 10.48 6 2.86 3.44 

Menjaga penumpang dari  

gangguan keamanan (X4.2) 
13 6.19 116 55.24 66 31.43 10 4.76 5 2.38 3.58 

Penjagaan barang bagasi 

(X4.3) 
22 10.48 99 47.14 59 28.10 23 10.95 7 3.33 3.50 
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Item 
SS S N TS STS Rata-

Rata f % f % F % f % f % 

Rata – Rata Jaminan 3.51 

Daya Tanggap (X5) 

Pramugara/i cepat merespon 

permintaan penumpang 

(X5.1) 

18 8.57 126 60.00 52 24.76 13 6.19 1 0.48 3.70 

Pramugara/i tanggap  

(X5.2) 
18 8.57 117 55.71 63 30.00 11 5.24 1 0.48 3.67 

Penanganan bagasi cepat 

(X5.3) 
18 8.57 93 44.29 72 34.29 22 10.48 5 2.38 3.46 

Rata – Rata Daya Tanggap 3.61 

Rata - Rata Kualitas Pelayanan 3.54 

Sumber : Data primer yang diolah (2015) 

Keterangan : 

X1.1 : Ruangan cabin pesawat bersih 

X1.2 : Petugas telah berpakaian rapi 

X1.3 : Menu makanan/barang yang dijual bervariasi 

X1.4 : Tempat duduk di dalam pesawat nyaman 

X2.1 : Keberangkatan dan kedatangan pesawat telah sesuai dengan jadwal 

X2.2 : Petugas terampil dalam memberikan layanan 

X2.3 : Petugas mampu memberikan layanan dengan cepat 

X3.1 : Petugas cepat memberikan solusi terhadap penumpang yang bermasalah 

X3.2 : Petugas selalu mendangarkan keluhan pelanggan 

X3.3 : Petugas mengarahkan penumpang dengan ramah 

X3.4 : Petugas menjaga tingkah laku yang baik di depan penumpang 

X4.1 : Lion Air telah menumbuhkan rasa percaya penumpang tentang 

keselamatan dalam perjalanan 

X4.2 : Petugas menjaga penumpang dari gangguan keamanan 

X4.3 : Lion  air menjaga barang bagasi penumpang dengan baik 

X5.1 : Pramugara/i cabin pesawat cepat dalam merespon permintaan 

penumpang 

X5.2 : Pramugara/i cabin pesawat tanggap terhadap kebutuhan penumpang 

X5.3 : Penanganan bagasi dilakukan petugas dengan cepat 
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Penilaian responden terhadap indikator variabel kualitas pelayanan (Tabel 

4.2) yang meliputi bukti fisik, keandalan, empati, jaminan, dan daya tanggap 

secara keseluruhan dipersepsikan belum cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 

3,54. Dari lima indikator kualitas pelayanan, bukti fisik memiliki rata-rata nilai 

tertinggi yaitu 3,7. Artinya sebagian responden setuju terhadap pernyataan bahwa 

Lion Air sebagai maskapai penerbangan memiliki ruangan cabin yang bersih, 

petugas berpakaian rapi, makanan/barang yang dijual bervariasi, dan tempat 

duduk pesawat nyaman. Hal ini juga dipengaruhi oleh menu makanan/barang 

yang dijual bervariasi yang merupakan nilai tertinggi dari item pertanyaan pada 

variabel kualitas pelayanan dengan skor 4,01 yang berada di indikator tersebut. 

Kontribusi yang paling rendah dalam skor jawaban responden adalah 

keandalan dengan nilai 3,33. Hal ini karena keandalan Maskapai Penerbangan 

Lion Air menurut pelanggan terkait jadwal penerbangan sesuai jadwal, 

keterampilan petugas, kecepatan petugas, belum begitu baik dilaksanakan. 

Bahkan keandalan Maskapai Penerbangan Lion Air terkait jadwal kedatangan dan 

keberangkatan telah sesuai jadwal merupakan item pertanyaan terendah pada 

variabel kualitas pelayanan dengan skor 2,88. 

4.3.2 Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan pelanggan (Z) 

Dalam variabel Kepuasan Pelanggan terdapat dua item pertanyaan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

Tabel 4.3 : 
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Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Variabel Kepuasan Pelanggan (Z) 

 

Item 
SS S N TS STS Rata - 

Rata f % f % f % f % f % 

Jasa telah melebihi  

harapan (Z1) 
13 6.19 85 40.48 67 31.90 34 16.19 11 5.24 3.26 

Puas dengan 

keputusan penggunaan 

layanan (Z2) 

11 5.24 85 40.48 70 33.33 33 15.71 11 5.24 3.25 

Rata - Rata Kepuasan Pelanggan 3.25 

Sumber : Data primer yang diolah (2015) 

Keterangan : 

Z1 : Secara keseluruhan, jasa maskapai penerbangan Lion Air telah melebihi 

harapan saya 

Z2 : Saya puas dengan keputusan saya menggunakan jasa maskapai 

penerbangan Lion Air 

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa item Z1 memiliki rata-rata yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan item Z2. Item Z1 memiliki rata-rata 3,26 dengan 

pernyataan, secara keseluruhan jasa Maskapai Penerbangan Lion Air telah 

melebihi harapan saya. Item Z2 memiliki rata-rata 3,25 yang mana 0,01 lebih 

kecil dari item Z1. Item Z2 memiliki pernyataan saya puas dengan keputusan saya 

menggunakan jasa Maskapai Penerbangan Lion Air. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelanggan merasa keputusannya menggunakan jasa Maskapai Penerbangan Lion 

Air tepat. Pelanggan merasa puas dengan keputusannya menggunakan jasa 

Maskapai Penerbangan Lion Air karena nilai yang diterima telah melebihi 

harapan mereka. 

4.3.3 Distribusi Frekuensi Variabel Minat Pembelian Ulang (Y) 

Dalam variabel Indikator Variabel Minat Pembelian Ulang terdapat dua 

item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban 

responden dapat dilihat pada Tabel 4.4 : 



54 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Variabel Minat Pembelian Ulang (Y) 

 

Item 
SS S N TS STS Rata 

- Rata f % f % f % f % f % 

Maskapai selalu  

menjadi pilihan  

pertama (Y1) 

7 3.33 73 34.76 72 34.29 43 20.48 15 7.14 3.07 

Ingin kembali  

menggunakan  

jasa maskapai (Y2) 

21 10.00 92 43.81 62 29.52 28 13.33 7 3.33 3.44 

Rata - Rata Minat Pembelian Ulang 3.25 

Sumber : Data primer yang diolah (2015) 

Keterangan : 

Y1 : Maskapai penerbangan Lion Air selalu menjadi pilihan pertama saya bila 

hendak menggunakan jasa angkutan udara 

Y2 : Saya ingin kembali menggunakan jasa penerbangan Lion Air di masa 

yang akan datang 

 

Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa item Y2 memiliki rata-rata yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan item Y1. Item Y2 memiliki rata-rata 3,44 dengan 

pernyataan, saya ingin kembali menggunakan jasa penerbangan Lion Air di masa 

yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan memiliki minat untuk 

melakukan pembelian ulang dalam menggunakan jasa Maskapai Penerbangan 

Lion Air. Besarnya rata-rata tersebut dapat disebabkan karena pelanggan merasa 

puas menggunakan jasa penerbangan terkait dengan jawaban pada item variabel 

sebelumnya. 

Sementara itu, item Y1 dengan pernyataan Maskapai Penerbangan Lion 

Air selalu menjadi pilihan pertama saya bila hendak menggunakan jasa angkutan 

udara memiliki rata-rata sebesar 3,07. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan 

yang menggunakan jasa Maskapai Penerbangan Lion Air kebanyakan belum 

menunjukkan loyalitas yang tinggi. Penyebab ini mungkin dipengaruhi karena 
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jadwal dan rute penerbangan Maskapai Penerbangan Lion Air yang tersedia lebih 

banyak dibanding dengan maskapai lain, sehingga pada kondisi tertentu pilihan 

penerbangan hanya dapat dipenuhi oleh Maskapai Penerbangan Lion Air. 

4.4  Analisis Data 

 Analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah PLS dengan tiga tahap 

analisa. Tahap 1 adalah pengukuran outer model yaitu melalui analisis faktor 

konfirmatori atau confirmatory factor analysis (CFA) dengan menguji validitas 

dan reliabilitas konstruk laten. Dalam pengukuran outer model, digunakan tiga 

indikator, yaitu evalusai  convergent validity, evaluasi discrimnant validity dan  

composite reliability.  

 Tahap 2 adalah pengukuran inner model yang bertujuan untuk 

memprediksi hubungan antar variable laten. Inner model dievaluasi dengan 

melihat nilai R-Squares untuk setiap variable endogen sebagai kekuatan prediksi 

dari model structural dan juga dilakukan dengan menggunakan Q
2
 predictive 

relevance.  

 Tahap 3 adalah pengujian hipotesis. Hipotesis diuji dengan menggunakan 

alpha 5% yang berarti t-statistik adalah 1,960. 

4.4.1 Pengujian Model Pengukuran (Outer Model) 

Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan untuk menilai 

validitas atau reliabilitas model. Cara yang sering digunakan oleh peneliti 

dibidang SEM untuk melakukan pengukuran model melalui analisis faktor 

konfirmatori adalah dengan menguji validitas convergent dan disriminant menurut 

Campbell dan Fiske (1959) dalam Latan dan Ghozali (2012). 
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4.4.1.1 Evaluasi Convergent Validity 

Evaluasi ini dilakukan dengan melihat nilai faktor loading (outer loading) 

pada masing-masing indikator. Rule of thumb yang digunakan untuk menilai 

validitas konvergen dalam penelitian ini adalah nilai faktor loading lebih besar 

dari 0,500, dikarenakan merupakan penelitian tahap awal, yang berarti memenuhi 

persyaratan validitas konvergen, maka dapat dikatakan bahwa indikator tersebut 

adalah valid. 

Tabel 4.5 
Hasil Outer Loadings Variabel Kualitas Pelayanan (X) 

 

 
Original Sample (O) P_ Value 

X1.1 0.584 0.000 

X1.2 0.733 0.000 

X1.3 0.537 0.000 

X1.4 0.717 0.000 

X2.1 0.722 0.000 

X2.2 0.823 0.000 

X2.3 0.709 0.000 

X3.1 0.833 0.000 

X3.2 0.767 0.000 

X3.3 0.675 0.000 

X3.4 0.535 0.000 

X4.1 0.787 0.000 

X4.2 0.761 0.000 

X4.3 0.711 0.000 

X5.1 0.685 0.000 

X5.2 0.785 0.000 

X5.3 0.759 0.000 

Sumber: Data primer yang diolah (2015) 
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Pada Tabel 4.5 terlihat nilai faktor loading kualitas pelayanan di mana 

seluruh nilai faktor loading pada variabel kualitas pelayanan lebih besar dari 0,50 

dan nilai P_value kurang dari 5% sehingga indikator pada variabel kualitas 

pelayanan telah mampu dibentuk atau dijelaskan dengan baik oleh indikator-

indikatornya atau dapat dikatakan valid secara konvergen. 

Tabel 4.6 

Hasil Outer Loadings Variabel Kepuasan Pelanggan (Z)  

 

 
Original Sample (O) P_Value  

Z1  0.954 0.000 

Z2  0.954 0.000 

Sumber: Data primer yang diolah (2015) 

Tabel 4.6 terlihat nilai faktor loading variabel kepuasan pelanggan di mana 

seluruh nilai faktor loading pada variabel kepuasan pelanggan lebih besar dari 

0,50 dan nilai p_value kurang dari 5% sehingga indikator pada variabel kepuasan 

pelanggan telah mampu dibentuk atau dijelaskan dengan baik oleh indikator-

indikatornya atau dapat dikatakan valid secara konvergen. 

Tabel 4.7 

Hasil Outer Loadings Variabel Minat Pembelian Ulang (Y)  

 

 
Original Sample (O) P_Value 

Y1 0.922 0.000 

Y2  0.913 0.000 

Sumber: Data primer yang diolah (2015) 

Pada Tabel 4.7 terlihat nilai faktor loading variabel minat pembelian ulang  

di mana seluruh nilai faktor loading pada variabel minat pembelian ulang lebih 

besar dari 0,50 dan nilai p_value kurang dari 5% sehingga indikator pada variabel 

minat pembelian ulang telah mampu dibentuk atau dijelaskan dengan baik oleh 

indikator-indikatornya atau dapat dikatakan valid secara konvergen. 
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4.4.1.2 Evaluasi Discriminant Validity 

Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan nilai cross loading dan nilai 

square root of average variance extracted (AVE). Discriminant validity dari 

model pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran cross loading dengan 

konstruk. Jika korelasi konstruk dengan pokok pengukuran (setiap indikatornya) 

lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka konstruk laten memprediksi 

indikatornya lebih baik daripada konstruk lainnya. Hasil pengujian discriminant 

validity diperoleh sebagai berikut:  

Tabel 4.8 

Hasil Discriminant Validity 

(Cross Loading) 

 

Kualitas 

Pelayanan 
Kepuasan Pelanggan Minat Pembelian Ulang 

X1.1 0.584 0.372 0.341 

X1.2 0.733 0.614 0.527 

X1.3 0.537 0.381 0.229 

X1.4 0.717 0.693 0.608 

X2.1 0.722 0.763 0.744 

X2.2 0.823 0.683 0.583 

X2.3 0.709 0.580 0.523 

X3.1 0.833 0.707 0.674 

X3.2 0.767 0.583 0.471 

X3.3 0.675 0.442 0.339 

X3.4 0.535 0.351 0.239 

X4.1 0.787 0.676 0.592 

X4.2 0.761 0.553 0.446 

X4.3 0.711 0.630 0.556 

X5.1 0.685 0.487 0.477 

X5.2 0.785 0.596 0.430 

X5.3 0.759 0.650 0.597 

Y1 0.698 0.736 0.922 

Y2 0.622 0.713 0.913 

Z1 0.789 0.954 0.759 

Z2 0.788 0.954 0.748 

Sumber: Data primer yang diolah (2015) 
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Berdasarkan nilai cross loading, dapat diketahui bahwa semua indikator 

yang menyusun masing-masing variabel dalam penelitian ini (nilai yang dicetak 

tebal) telah memenuhi discriminant validity karena memiliki nilai outer loading 

terbesar untuk variabel yang dibentuknya dan tidak pada variabel yang lain. 

Dengan demikian semua indikator di tiap variabel dalam penelitian ini telah 

memenuhi discriminant validity. 

Tabel 4.9 

Hasil Average Variance Extracted (AVE) 
 

Variabel AVE Root Square AVE 

Kualitas Pelayanan 0.516 0,718 

Kepuasan Pelanggan 0.910 0,954 

Minat Pembelian  Ulang 0.842 0,918 

Sumber: Data primer yang diolah (2015) 

Evaluasi model pengukuran dengan root square AVE adalah dengan 

membandingkan nilai akar AVE dengan korelasi antar konstruk. Jika nilai akar 

AVE lebih besar dari 0,500, maka discriminant validity yang baik tercapai. 

Berdasarkan tabel 4.9 tampak bahwa nilai root square AVE pada variabel laten 

Kualitas Pelayanan (X) (0,718), Kepuasan Pelanggan (Z) (0,954), dan Minat 

Pembelian Ulang (Y) (0,918) bernilai lebih besar dari 0,500 dan dapat dikatakan 

bahwa secara discriminant validity, model pengukuran tersebut adalah baik. 

4.4.1.3 Evaluasi Composite Reliability 

Pengujian reliability menggunakan nilai composite reliability yang 

dibandingkan dengan nilai 0.7. Hasil pengujian secara lengkap disajikan pada 

Tabel 4.10 berikut 
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Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Composite Reliability 
 

Variabel Composite Reliability 

Kualitas Pelayanan 0.947 

Kepuasan Pelanggan 0.953 

Minat Pembelian Ulang 0.914 

Sumber: Data primer yang diolah (2015) 

Evaluasi model pengukuran dengan menggunakan composite reliability 

adalah untuk menentukan apakah konstruk memiliki reliabilitas yang tinggi atau 

tidak. Nilai composite reliability yang lebih besar dari 0,700 menyatakan bahwa 

kontruk tersebut adalah reliable. Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa 

nilai composite reliability pada Kualitas Pelayanan (X) sebesar 0,947, variabel 

Kepuasan Pelanggan (Z) sebesar 0,953 dan variabel Minat Pembelian Ulang (Y) 

sebesar 0,914, dimana seluruh variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,7 dan 

dapat dikatakan bahwa variabel laten tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. 

4.4.2 Pengujian Inner Model 

Pengujian Goodness of Fit menggunakan nilai predictive-relevance (Q
2
). 

Nilai R masing – masing variabel endogen dalam penelitian ini adalah :  

Tabel 4.11 

Nilai R-Square 

 
Variabel R Square 

Z 0.683 

Y 0.638 

Sumber: Data primer yang diolah (2015) 

 

 

 



61 

Maka, nilai predictive-relevance diperoleh dengan rumus: 

Q
2
 = 1 – ( 1 – R1

2
) ( 1 – R2

2 
) ( 1 – R3

2 
)... ( 1- Rp

2 
) 

Q
2
 = 1 – (1 – 0,683) (1 – 0,638) 

Q
2
 = 1 – (0,317) (0,362) 

Q
2
 = 1 – 0,114754 

Q
2
 = 0,885246  

Q
2
 = 0,885 

Hasil perhitungan memperlihatkan nilai predictive-relevance sebesar 

0,885 atau 88,5%, sehingga model layak dikatakan memiliki nilai prediktif yang 

relevan. Nilai predictive relevance sebesar 88,5% mengindikasikan bahwa 

keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 88,5% 

atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data 88,5% dapat 

dijelaskan oleh model tersebut. Sedangkan sisanya 11,5% dijelaskan oleh variabel 

lain (yang belum terkandung dalam model) dan error. 

4.4.3 Pengujian Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan hasil uji statistik yang telah digunakan, semua hipotesis yang 

diujikan memenuhi persyaratan atau dapat digunakan sebagai model pengukuran 

dalam studi ini. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, disajikan hasil dengan 

model yang terbentuk sebagai berikut : 
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Gambar 4.2 

Model Pengujian Hipotesis 
 

 

 

  

 

                                     

                                                                                                    

  

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2015 

Secara keseluruhan, model pada penelitian ini terbagi atas pengaruh 

langsung dan pengaruh tidak langsung. Pembahasan berikut menjabarkan hasil 

pengujian hipotesis. 

Tabel 4.12 

Ringkasan Pengujian Hipotesis 
 

Hubungan Antar Variabel Koefisien 
T Statistics 

(|O/STERR|) 
P_Value 

X  Y 0.213 2.812 0,005 

X  Z 0.826 41.057 0,000 

Z  Y 0.614 7.836 0,000 

Sumber: Data primer yang diolah (2015) 
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Berdasarkan pada Tabel 4.12 di dapatkan hasil sebagai berikut :  

 Pengujian Hipotesis 1 (Kualitas Pelayanan berpengaruh langsung 

terhadap Minat Pembelian Ulang)  

Hipotesis pertama menduga bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh 

langsung terhadap minat pembelian ulang. Dari hasil analisis didapat nilai 

t statistik sebesar 2,812 dengan p.value < 0,05 serta path koefisien positif 

0,213. Dikarenakan nilai t statistic tersebut lebih besar dari t tabel (1,960) 

dan nilai p.value kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 1 diterima yang berarti adanya pengaruh positif yang signifikan 

dari kualitas pelayanan (X) terhadap minat pembelian ulang (Y). Hasil ini 

bermakna semakin tinggi kualitas pelayanan maka akan semakin positif 

minat pembelian ulang.  

 Pengujian Hipotesis 2 (Kualitas Pelayanan berpengaruh langsung 

terhadap Kepuasan Pelanggan)  

Hipotesis kedua menduga bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh 

langsung terhadap kepuasan pelanggan. Dari hasil pengujian hipotesis 

didapat nilai t statistik sebesar 41,057 dengan p.value < 0,05 serta path 

koefisien positif 0,826. Dikarenakan nilai t statistik lebih besar dari t tabel 

(1,960) nilai p.value kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 2 diterima yang berarti adanya pengaruh positif yang signifikan 

dari kualitas pelayanan (X) terhadap kepuasan pelanggan (Z). Hasil ini 

bermakna semakin tinggi kualitas pelayanan maka akan semakin positif 

kepuasan pelanggan.  
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 Pengujian Hipotesis 3 (Kepuasan Pelanggan berpengaruh langsung 

terhadap Minat Pembelian Ulang) 

Pengaruh kepuasan pelanggan terhadap minat pembelian ulang 

dirumuskan dalam hipotesis 3. Dari hasil analisis didapat nilai t statistik 

sebesar 7,836 dengan p.value < 0,05 serta path koefisien positif 0,614. 

Dikarenakan nilai t statistik lebih besar dari t tabel (1,960) nilai p.value 

kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima 

yang berarti adanya pengaruh positif yang signifikan dari kepuasan 

pelanggan (Z) terhadap minat pembelian ulang (Y). Hasil ini bermakna 

semakin tinggi kepuasan pelanggan.maka akan semakin positif minat 

pembelian ulang. 

 Pengujian Pengaruh Tidak Langsung (Kualitas Pelayanan 

berpengaruh tidak langsung terhadap Minat Pembelian Ulang melalui  

Kepuasan Pelanggan) 

Tabel 4.13 

Ringkasan Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung 

 

Pengaruh Tidak 

Langsung 

Koefisien Pengaruh Langsung 

Koefisien 

Pengaruh Tidak 

Langsung 

X  Z  Y XZ = 0,826 ZY = 0,614 0,507 

Sumber: Data primer yang diolah (2015) 

 Pengaruh tidak langsung dinyatakan signifikan jika kedua pengaruh 

langsung yang membentuknya adalah signifikan. Berikut adalah pengaruh tidak 

langsung kualitas pelayanan (X) terhadap minat pembelian ulang (Y) melalui 

kepuasan pelanggan (Z) diperoleh koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 
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0,507. Pengaruh langsung kualitas pelayanan (X) terhadap kepuasan pelanggan 

(Z) dan pengaruh langsung kepuasan pelanggan (Z) terhadap minat pembelian 

ulang (Y) , keduanya memberikan pengaruh yang signifikan maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan antara 

pengaruh tidak langsung kualitas pelayanan (X) terhadap minat pembelian ulang 

(Y) melalui kepuasan pelanggan (Z), ini berarti hipotesis 4 diterima. 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.5.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Minat Pembelian Ulang 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, diperoleh hasil bahwa kualitas 

pelayanan mempengaruhi minat pembelian ulang dengan nilai t sebesar 2,812. 

Variabel kualitas pelayanan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,54 dimana nilai 

tersebut didapat dari kontribusi rata-rata bukti fisik sebesar 3,7, rata-rata 

keandalan sebesar 3,33, rata-rata empati sebesar 3,57, rata-rata jaminan sebesar 

3,51, dan rata-rata daya tanggap sebesar 3,61. Keseluruhan indikator tersebut 

memiliki pengaruh terhadap besarnya nilai pengaruh variabel kualitas pelayanan 

terhadap minat pembelian ulang. Nilai rata-rata variabel minat pembelian ulang 

sendiri menunjukkan skor sebesar 3,25. Dimana pernyataan Y1 terkait loyalitas 

menunjukkan skor sebesar 3,07, pernyataan Y2 terkait minat penggunaan ulang 

menunjukkan skor sebesar 3,44. Berdasarkan penjelasan tersebut, kelima 

indikator dari variabel kualitas pelayanan yang disebutkan diatas sudah mampu 

memberikan pengaruh kepada pelanggan Maskapai Penerbangan Lion Air untuk 

melakukan pembelian ulang. 

Nilai rata-rata sebesar 3,54 berarti kualitas pelayanan pada Maskapai 

Penerbangan Lion Air belum dapat  dikategorikan baik, sehingga masih ada ruang 
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bagi maskapai untuk melakukan perbaikan kedepannya. Walaupun secara statistik 

nilai tersebut telah mampu menimbulkan minat pembelian ulang pada 

pelanggannya, ketika maskapai mampu memberikan pelayanan terbaik maka 

kemungkinan pembelian ulang akan semakin tinggi, bahkan dapat membuat 

pelanggannya menjadi loyal. 

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Kim (2005) pada kursus golf pribadi di Korea Selatan. Pada penelitian 

terdahulu ini ditemukan bahwa minat pembelian ulang secara signifikan 

dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dengan lima faktor dari kualitas pelayanan 

mampu menjelaskan 30% keseluruhan minat pembelian ulang.  

Temuan ini berbeda dengan hasil studi Hume (2006) dalam konteks 

pergelaran seni di Australia bahwa secara statistik, kualitas pelayanan utama dan 

kualitas pelayanan pendukung tidak signifikan mempengaruhi pembelian ulang 

pelanggan. Konsumen pada pergelaran seni tidak paham atau mengerti seluk 

beluk perusahaan penyedia pergelaran seni. Maka dari itu, mereka tidak melihat 

kesuksesan pergelaran dalam bentuk kritik atas pengalaman mereka terhadap 

penyedia, melainkan sebagai penikmat pergelaran.  

Hasil dari penelitian ini sekaligus menguatkan teori yang dikemukakan 

Kristen Gronroos dalam Lovelock, Wirtz dan Mussry (2011) bahwa minat 

pembelian ulang terjadi setelah pelanggan merespon positif kualitas produk atau 

jasa yang telah digunakannya sehingga mereka berniat untuk melakukan 

pembelian ulang. Kualitas pelayanan mempengaruhi kesan pertama yang dibentuk 

pelanggan.  
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4.5.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, diperoleh hasil bahwa kualitas 

pelayanan mempengaruhi minat pembelian ulang dengan nilai t sebesar 41,057. 

Variabel kualitas pelayanan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,54 dimana nilai 

tersebut didapat dari kontribusi rata-rata bukti fisik sebesar 3,7, rata-rata 

keandalan sebesar 3,33, rata-rata empati sebesar 3,57, rata-rata jaminan sebesar 

3,51, dan rata-rata daya tanggap sebesar 3,61. Keseluruhan indikator tersebut 

memiliki pengaruh terhadap besarnya nilai pengaruh variabel kualitas pelayanan 

terhadap minat pembelian ulang. Nilai rata-rata variabel kepuasan pelanggan 

sendiri menunjukkan skor sebesar 3,25. Dimana pernyataan Z1 terkait ekspektasi 

pelanggan menunjukkan skor sebesar 3,26, pernyataan Z2 terkait keputusan 

pembelian pelanggan menunjukkan skor sebesar 3,25. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, kelima indikator dari variabel kualitas pelayanan yang disebutkan diatas 

sudah memberikan kepuasan kepada pelanggan Maskapai Penerbangan Lion Air. 

Nilai rata-rata sebesar 3,54 berarti kualitas pelayanan pada Maskapai 

Penerbangan Lion Air belum dapat  dikategorikan baik, sehingga masih ada ruang 

bagi maskapai untuk melakukan perbaikan kedepannya. Walaupun secara statistik 

nilai tersebut telah mampu memberikan kepuasan pada pelanggannya, sudah 

seharusnya maskapai selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Tingkat 

kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh pengalaman mereka terkait perbedaan 

pelayanan yang dirasakan dengan harapan, sehingga maskapai perlu memberikan 

kualitas pelayanan yang baik disetiap saat untuk meninggalkan pengalaman yang 

baik di mata pelanggannya 
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Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh M.Ariffin et 

al. (2010) mengenai industri penerbangan di Malaysia, bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Kepedulian dan 

bukti fisik, keandalan, dan daya tanggap dianggap menjadi dimensi kualitas 

pelayanan yang harus dimiliki setiap maskapai di industri penerbangan yang 

mampu menjelaskan kepuasan pelanggan. Sedangkan dimensi keterjangkauan dan 

visual yang menarik digunakan sebagai pembeda antar maskapai penerbangan. 

Temuan ini juga memperkuat hasil studi dari Sachro (2011) pada jasa 

transportasi kereta api yang menyatakan kualitas pelayanan pada kereta api secara 

nyata dan positif mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan dimensi empati 

petugas sebagai indikator yang paling kuat mempengaruhi kualitas pelayanan. 

Berbeda dengan hasil studi dari Hume (2006) dalam konteks pergelaran seni di 

Australia bahwa secara statistik, kualitas pelayanan utama dan kualitas pelayanan 

pendukung tidak signifikan mempengaruhi kepuasan pelanggan 

Hasil studi ini senada dengan pengertian kepuasan yang dijabarkan oleh 

Kotler & Keller (2009) bahwa kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk 

(atau hasil) terhadap ekspektasi mereka. Ketika kualitas pelayanan yang diterima 

sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan 

memuaskan. Sebaliknya, jika kualitas pelayanan yang diterima lebih rendah dari 

yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. 

4.5.3 Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Minat Pembelian Ulang 

Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh hasil, kepuasan pelanggan 

mempengaruhi minat pembelian ulang dengan nilai t sebesar 7,836. Nilai rata-rata 



69 

variabel kepuasan pelanggan menunjukkan skor sebesar 3,25. Dimana pernyataan 

Z1 terkait ekspektasi pelanggan menunjukkan skor sebesar 3,26, pernyataan Z2 

terkait keputusan pembelian pelanggan menunjukkan skor sebesar 3,25. Nilai 

rata-rata variabel minat pembelian ulang sendiri menunjukkan skor sebesar 3,25. 

Dimana pernyataan Y1 terkait loyalitas menunjukkan skor sebesar 3,07, 

pernyataan Y2 terkait minat penggunaan ulang menunjukkan skor sebesar 3,44. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika seorang pelanggan merasa 

puas maka pelanggan akan memiliki minat untuk melakukan pembelian ulang. 

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh Wandira 

(2015) yang meneliti tingkat kepuasan pelanggan terhadap minat pembelian ulang 

dalam konteks supermarket di Malang bahwa terdapat pengaruh antara kepuasan 

pelanggan dengan minat pembelian ulang. Temuan ini juga memperkuat hasil 

studi Hume (2006) bahwa kepuasan pelanggan secara signifikan mempengaruhi 

minat pembelian ulang. 

Hasil ini juga menguatkan teori yang dikemukakan oleh Hawkins, 

Mothersbaugh & Best (2009) bahwa terdapat empat tindakan yang dapat 

dilakukan oleh pelanggan jika pelanggan merasa puas yaitu meningkatkan 

penggunaan, melakukan pembelian ulang, loyal terhadap merek, dan mengatakan 

hal-hal yang baik pada orang disekitarnya (WOM). 

4.5.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Minat Pembelian Ulang 

melalui Kepuasan Pelanggan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas diperoleh hasil, kualitas pelayanan 

mempengaruhi minat pembelian ulang melalui kepuasan pelanggan dengan nilai t 

sebesar 9,966. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kualitas pelayanan 
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maskapai penerbangan Lion Air belum dapat dikategorikan baik sehingga masih 

menjadi pekerjaan rumah pihak maskapai untuk meningkatkannya karena kualitas 

pelayanan berperan besar dalam tingkat kepuasan dan minat pembelian ulang 

pelanggan.  

Di Indonesia, maskapai penerbangan Lion Air masih menjadi penguasa 

pangsa pasar penerbangan di Indonesia namun bukan berarti pihak maskapai tidak 

mempersiapkan diri menghadapi persaingan antar maskapai kedepannya. Adanya 

pemberitaan miring di tahun 2015 mengenai keterlambatan pesawat, penggunaan 

obat-obatan terlarang oleh kru pesawat, dan yang terakhir pemberitaan adanya 

suara desahan di kokpit pesawat dapat mempengaruhi keputusan pelanggan untuk 

kembali menggunakan maskapai penerbangan Lion Air. Kedepannya pihak 

maskapai harus bisa meminimalisir adanya pemberitaan miring dengan cara selalu 

memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggannya. Kualitas pelayanan yang 

baik memberikan kepuasan kepada pelanggannya yang berguna untuk 

meningkatkan minat pembelian ulang. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian Su et al. (2015) yang melakukan 

penelitian terhadap turis di Cina. Dalam penelitian, dikemukakan bahwa  

kepuasan pelanggan sepenuhnya memediasi kualitas pelayanan yang diterima dan 

minat pembelian ulang. Selain itu, hasil penelitian ini sesuai dengan teori Kotler 

& Keller (2009), sesuai atau tidaknya suatu penawaran dengan harapan akan 

mempengaruhi kepuasan pelanggan dan besarnya kemungkinan pelanggan akan 

membeli produk itu kembali. Kepuasan konsumen menentukan apakah pelanggan 

akan membeli produk itu lagi atau tidak. 
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4.6 Implikasi Temuan Penelitian 

Berdasarkan beberapa temuan penelitian sebagaimana telah dipaparkan 

tersebut akan memberikan implikasi pada pengembangan pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dan minat pembelian ulang maskapai 

penerbangan Lion Air baik secara teoritis maupun manajerial khususnya dalam 

konteks penerbangan udara.  

4.6.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis penelitian ini adalah pada pengembangan pengetahuan 

mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dan minat 

pembelian ulang. Mengacu pada temuan penelitian maka dapat diungkapkan 

implikasi dalam hubungannya dengan teori-teori yang ada. Implikasi teoritis hasil 

penelitian dijelaskan sebagai berikut : 

Kualitas pelayanan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh 

positif terhadap minat pembelian ulang melalui kepuasan pelanggan. Temuan ini 

memberi gambaran bahwa kualitas pelayanan yang baik menimbulkan kepuasan 

pelanggan. Temuan ini memperkuat dan mengembangkan temuan yang telah ada 

sebelumnya M.Ariffin et al. (2010); Sachro (2011) yang semuanya menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, 

kepuasan pelanggan menimbulkan minat pembelian ulang. Temuan ini 

memperkuat temuan sebelumnya Wandira (2015); Hume (2006) yang menyatakan 

secara signifikan kepuasan pelanggan mempengaruhi minat pembelian ulang. 
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Kualitas pelayanan yang baik akan memicu minat pembelian ulang. 

Temuan ini memperkuat temuan sebelumnya oleh Kim (2015) yang menyatakan 

bahwa minat pembelian ulang secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas 

pelayanan. 

4.6.2 Implikasi Manajerial 

Rata–rata terhadap keseluruhan item pertanyaan variabel kualitas 

pelayanan, kepuasan pelanggan, minat pembelian ulang bila dilihat pada tabel 

distribusi frekuensi belum berada pada kategori baik, sehingga masih ada ruang 

untuk peningkatan kualitas pelayanannya. Dalam upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan, manajemen Maskapai Penerbangan Lion Air perlu memahami dengan 

baik harapan pelanggannya. Diharapkan dengan layanan yang sesuai dengan 

harapan pelanggan maka dapat meningkatkan kepuasan dan minat pembelian 

ulang pelanggannya.  

Penelitian ini menemukan bahwa rata-rata jawaban responden terhadap 

item keberangkatan dan kedatangan pesawat sesuai dengan jadwal berada pada 

kategori paling rendah diantara item pertanyaan lainnya yaitu menunjukkan nilai 

2,88. Pihak Maskapai Penerbangan Lion Air hendaknya menuju ke ruang tunggu 

penumpang Lion Air untuk memberikan penjelasan penyebab terjadinya 

keterlambatan/delay sehingga ada kejelasan jawaban yang melegakan pelanggan. 

Hal tersebut membantu meredam pemberitaan simpang siur yang ada dibenak 

pelanggan, dan tentunya pelanggan merasa lebih diperhatikan. Sebagai tambahan, 

pihak maskapai menyediakan konsumsi ringan sebagai bentuk kepedulian mereka 

terhadap pelanggan  
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Penelitian ini juga menunjukkan item menu makanan/barang yang dijual 

bervariasi menunjukkan nilai yang paling tinggi diantara item pertanyaan lainnya 

dengan nilai 4,01. Pihak maskapai harus bisa mempertahankan hal tersebut. 

Penjualan makanan dan barang seharusnya dapat dilakukan di semua rute 

penerbangan Lion Air. Untuk melakukan penghematan operasional, penawaran 

produk dapat dilakukan pada saat boarding check pelanggan. Hal ini dapat 

memberikan pelanggan rute penerbangan dekat juga dapat turut menikmati 

hidangan makanan ataupun barang yang diterima rute penerbangan jauh Maskapai 

Penerbangan Lion Air. Ketika ada moment tertentu pihak maskapai bisa 

menambahkan menu makanan/barang yang identik dengan perayaan moment 

tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap pelanggan yang merayakan. 

Pihak Maskapai Penerbangan Lion Air hendaknya secara berkala 

melakukan pelatihan sumber daya manusia terkait bidangnya masing-masing 

untuk meningkatkan kompetensi dan keandalan karyawan dalam memberikan 

pelayanan. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan 

lembaga pelatihan terkemuka. 

Lion Air harus aktif memberikan berita terbaru mengenai kegiatan-

kegiatan positif Lion Air untuk membangun citra yang baik di mata pelanggan. 

Dalam praktiknya Lion Air secara aktif dapat menggunakan account resmi media 

sosial yang ramai digunakan saat ini sebagai bentuk menjalin hubungan dua arah 

dengan pelanggannya. Membangun citra yang baik dapat digunakan perusahaan 

sebagai usaha menarik pelanggan. 
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4.7 Keterbatasan Penelitian 

Setelah melakukan penelusuran dan mendapatkan hasil penelitian, peneliti 

menganggap penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan yang hendaknya 

dapat ditambahkan pada penelitian selanjutnya : 

1. Penelitian ini hanya mengukur dan menganalisis seberapa besar minat 

pembelian ulang dan kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan 

pelanggan Maskapai Penerbangan Lion Air, sementara banyak variabel 

lain yang tidak terdapat dalam penelitian seperti Word of Mouth (WoM), 

Brand Image yang mengarah kepada minat pembelian ulang maupun 

kepuasan pelanggan 

2. Keterbatasan lain adalah keterbatasan peneliti dalam mengungkap 

pengembangan item pernyataan agar responden mampu mempersepsikan 

secara lengkap dan komunikatif.  

Berdasarkan keterbatasan tersebut maka penelitian selanjutnya dapat 

melakukan penelitian dengan menggunakan variabel lain untuk memperluas 

penelitian. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan melakukan pembaruan atau 

penambahan item/indikator dari variabel yang diteliti agar lebih aktual. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan dan minat pembelian ulang dengan studi kasus 

berupa Maskapai Penerbangan Lion Air. Variabel kualitas pelayanan merupakan 

variabel eksogen sedangkan kepuasan pelanggan dan minat pembelian ulang 

merupakan variabel endogen.  

Berdasarkan hasil penelitian dengan pengumpulan data dari 210 orang 

yang telah menggunakan maskapai penerbangan Lion Air sebagai responden dan 

analisa data menggunakan Partial Least Square (PLS), maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Kualitas Pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Pembelian Ulang 

Pelanggan maskapai Penerbangan Lion Air. 

2. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Kualitas Pelayanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan 

Maskapai Penerbangan Lion Air. 

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Kepuasan Pelanggan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Pembelian Ulang 

Maskapai Penerbangan Lion Air. 
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4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap Minat Pembelian Ulang secara tidak 

langsung melalui Kepuasan Pelanggan. 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain. 

Adapun saran yang diberikan, antara lain: 

1. Pihak maskapai penerbangan Lion Air perlu memperhatikan jadwal 

keberangkatan dan kedatangan pesawatnya yang dinilai belum tepat 

waktu. Keterlambatan pesawat bisa disebabkan oleh banyak hal, 

hendaknya ada perwakilan pihak manajemen menuju ke ruang tunggu 

penumpang Lion Air untuk memberikan penjelasan penyebab terjadinya 

keterlambatan/delay sehingga ada kejelasan yang melegakan pelanggan. 

Pemberian konsumsi ringan untuk pelanggan juga dapat dilakukan sebagai 

bentuk kepedulian mereka terhadap pelanggan. 

2. Dilihat dari hasil kuesioner yang disebar, item menu makanan/barang yang 

dijual bervariasi menunjukkan nilai yang tinggi. Pihak maskapai 

penerbangan Lion Air perlu mempertahankan hal tersebut. Penjualan 

makanan dan barang seharusnya dapat dilakukan di semua rute 

penerbangan Lion Air. Ketika ada moment tertentu pihak maskapai bisa 

menambahkan menu makanan/barang yang identik dengan perayaan 

moment tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap pelanggan yang 

merayakan. 
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3. Untuk penelitian selanjutnya perlu ditambah lagi variabel-variabel yang 

bisa mempengaruhi kepuasan dan minat pembelian ulang pelanggan 

seperti electronic word of mouth (eWOM), brand image, harga, dll. Hal ini 

bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman mengenai faktor yang 

mempengaruhi pembentukan kepuasan dan minat pembelian ulang 

pelanggan.  
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1 : KUESIONER PENELITIAN 

 

 

 

 

 

Kepada: 

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari  

Di Tempat 

 

Bapak/Ibu/Saudara yang saya hormati, 

Saya adalah mahasiswa Program Strata Satu (S1) Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang saat ini melakukan 

penelitian di bidang Manajemen Pemasaran dalam konteks kualitas pelayanan 

pada Maskapai Penerbangan Lion Air. Penelitian ini merupakan syarat untuk 

kelulusan di jenjang pendidikan Strata Satu (S1). 

 Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara 

untuk bersedia mengisi kuesioner sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang 

tertera berikut ini. Kuesioner ini berisi tentang keinginan untuk menggunakan 

kembai Maskapai Penerbangan Lion Air. 

 Bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara sangat berarti bagi kesuksesan peneliti 

dalam menyelesaikan penelitian ini. Jawaban dan identitas responden akan 

terjamin kerahasiaannya. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara dalam 

mengisi kuesioner ini saya ucapkan terimakasih. 

 

      Hormat Saya, 

 

 

 

Lukman Ardiansyah 

KUESIONER PENELITIAN 
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KARAKTERISTIK RESPONDEN 

 

1. Jenis kelamin   : 

A. Laki-laki 

B. Perempuan 

2. Berapa usia Bapak/Ibu/Sdr/i sekarang? 

A. 17 - 30 tahun 

B. 31 - 45 tahun 

C. 45 - 60 tahun 

D. Lebih dari 60 tahun 

3. Pekerjaan Bapak/Ibu/Sdr/i : 

A. PNS 

B. Pegawai Swasta 

C. Wiraswasta 

D. Mahasiswa / Pelajar 

E. Lainnya 

4. Penghasilan Bapak/Ibu/Sdr/i : 

A. < 1.500.000 

B. 1.500.001 – 3.000.000 

C. 3.000.001 – 4.500.000 

D. 4.500.001 – 6.000.000 

E. > 6.000.000 

5. Berapa kali anda mengadakan perjalanan menggunakan Maskapai 

Penerbangan Lion Air dalam kurun waktu tahun 2015: 

A. 1 - 2 

B. 3 - 4 

C. >4 
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PERTANYAAN  

VARIABEL PENELITIAN  

Petunjuk: Berikan tanda silang (X)  pada jawaban yang anda nilai sesuai 

dengan kolom kriteria: 

 SS   : Sangat Setuju                      S    : Setuju 

N    : Netral                                   TS  : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

  

A. KUALITAS PELAYANAN 

A.1 BUKTI FISIK 

No.  Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Ruangan cabin pesawat bersih        

2 Petugas telah berpakaian rapi      

3 Menu makanan/barang yang dijual bervariasi      

4 Tempat duduk di dalam pesawat nyaman      

A.2  KEANDALAN 

No.  Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Keberangkatan dan kedatangan pesawat telah 

sesuai dengan jadwal  

     

2 Petugas terampil dalam memberikan layanan      

3 Petugas mampu memberikan layanan dengan 

cepat  

     

  

A. 3 EMPATI 

No.  Pertanyaan Ss S N Ts Sts 

1 Petugas cepat memberikan solusi terhadap 

penumpang yang bermasalah 

     

2 Petugas selalu mendangarkan keluhan 

pelanggan 
     

3 Petugas mengarahkan penumpang dengan 

ramah 

     

4 Petugas menjaga tingkah laku yang baik di 

depan penumpang 
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A.4  JAMINAN 

No.  Pertanyaan Ss S N Ts Sts 

1 Lion Air telah menumbuhkan rasa percaya 

penumpang tentang keselamatan dalam 

perjalanan 

     

2 Petugas menjaga penumpang dari gangguan 

keamanan 
     

3 Lion  air menjaga barang bagasi penumpang 

dengan baik 

     

A.5 DAYA TANGGAP 

No.  Pertanyaan Ss S N Ts Sts 

1 Pramugara/i cabin pesawat cepat dalam 

merespon permintaan penumpang 

     

2 Pramugara/i cabin pesawat tanggap terhadap 

kebutuhan penumpang 
     

3 Penanganan bagasi dilakukan petugas dengan 

cepat  

     

 

B. KEPUASAN PELANGGAN 

No.  Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Secara keseluruhan, jasa penerbangan Lion 

Air telah  melebihi harapan saya 

     

2 Saya puas dengan keputusan saya 

menggunakan jasa maskapai penerbangan 

Lion Air 

     

 

C. MINAT PEMBELIAN ULANG PELANGGAN 

No.  Pertanyaan SS S N TS STS 

1 Maskapai penerbangan Lion Air selalu 

menjadi pilihan pertama saya bila hendak 

meggunakan jasa angkutan udara 

     

2 Saya ingin kembali menggunakan jasa 

penerbangan Lion Air di masa yang akan 

datang 

     

 

***  Terima kasih atas partisipasinya *** 
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Lampiran 2 : Hasil Outer Loading 

(Mean,STERR,T-Statistics,P_Value) 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T 

Statistics 

(|O/STER

R|) 

P_Value 

X1.1 0.584 0.577 0.060 9.728 0.000 

X1.2 0.733 0.733 0.032 22.594 0.000 

X1.3 0.537 0.528 0.064 8.450 0.000 

X1.4 0.717 0.714 0.036 19.813 0.000 

X2.1 0.722 0.724 0.026 27.323 0.000 

X2.2 0.823 0.818 0.029 28.401 0.000 

X2.3 0.709 0.706 0.038 18.801 0.000 

X3.1 0.833 0.831 0.020 41.848 0.000 

X3.2 0.767 0.758 0.035 21.717 0.000 

X3.3 0.675 0.664 0.049 13.698 0.000 

X3.4 0.535 0.519 0.067 7.969 0.000 

X4.1 0.787 0.785 0.030 26.570 0.000 

X4.2 0.761 0.752 0.039 19.727 0.000 

X4.3 0.711 0.710 0.036 19.573 0.000 

X5.1 0.685 0.675 0.051 13.507 0.000 

X5.2 0.785 0.781 0.032 24.757 0.000 

X5.3 0.759 0.759 0.033 23.062 0.000 

Y1 0.922 0.922 0.010 93.725 0.000 

Y2 0.913 0.913 0.014 67.425 0.000 

Z1 0.954 0.953 0.007 128.890 0.000 

Z2 0.954 0.952 0.007 140.768 0.000 
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Lampiran 3 : Hasil Cross Loading 

 

     X Z Y 

X1.1 0.584 0.372 0.341 

X1.2 0.733 0.614 0.527 

X1.3 0.537 0.381 0.229 

X1.4 0.717 0.693 0.608 

X2.1 0.722 0.763 0.744 

X2.2 0.823 0.683 0.583 

X2.3 0.709 0.580 0.523 

X3.1 0.833 0.707 0.674 

X3.2 0.767 0.583 0.471 

X3.3 0.675 0.442 0.339 

X3.4 0.535 0.351 0.239 

X4.1 0.787 0.676 0.592 

X4.2 0.761 0.553 0.446 

X4.3 0.711 0.630 0.556 

X5.1 0.685 0.487 0.477 

X5.2 0.785 0.596 0.430 

X5.3 0.759 0.650 0.597 

  Y1 0.698 0.736 0.922 

  Y2 0.622 0.713 0.913 

  Z1 0.789 0.954 0.759 

  Z2 0.788 0.954 0.748 
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Lampiran 4 : Average Variance Extracted (AVE ), Composite Reliability dan 

Cronbach Alpha 

 

 

AVE Composite Reliability Cronbachs Alpha 

X 0.516 0.947 0.940 

Z 0.910 0.953 0.901 

Y 0.842 0.914 0.812 

 

 

 

Lampiran 5 : Hasil R-Square 

 

 R Square 

Z 0.683 

Y 0.638 

 

 

Lampiran 6 : Path Coefficients 

(Mean, STERR, T Statistics, P_Value) 

 

 
Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 
P_Value 

X  Y 0.213 0.209 0.076 2.812 0,005 

X  Z 0.826 0.829 0.020 41.057 0,000 

Z  Y 0.614 0.617 0.078 7.836 0,000 
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Lampiran 7 : Outer Model 
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Lampiran 8 : Inner Model 

 

  


