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ABSTRAK 

 

Di indonesia pada tahun 2016, sebanyak 1.177 perusahaan pengolahan ikan berskala menengah-besar 
yang  bersaing memerutkan pelanggan. Namun pelanggan mempunyai penilaian tersendiri untuk 
memilih dan setia menggunakan produk ikan olahan tertentu. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui dan menganalisis 1). Penilaian pelanggan terhadap produk ikan olahan beku yang 
didistribusikan PT. Garin Citra Mandiri, 2) loyalitas pelanggan pada produk ikan olahan beku 
yang didistribusikan PT. Garin Citra Mandiri,    3). Faktor yang paling mempengaruhi loyalitas 
pelanggan produk ikan olahan beku yang didistribusikan PT. Garin Citra Mandir. Metode pada 
penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.  Hasil  
dari penelitian ini menunjukkan  bahwa pelanggan mempunyai penilaian yang baik terhadap 
produk ikan olahan beku merek Kanika dan Cedea yang didistribusikan oleh PT. Garin Citra 
Mandiri. Dari hasil analisis regresi linier berganda didapatkan model loyalitas pelanggan = 
0,399 + 0,228 kepuasan pelanggan +  0,309 merek + 0,056 kebiasaan + 0,194 kepercayaan + 
0,255  harga + (-0,068) pesaing + e. Faktor kepuasan pelanggan, merek, kebiasaan, 
kepercayaan, harga dan pesaing berpengaruh nyata secara simultan sebesar  76,4%. Sedangkan 
faktor yang berpengaruh nyata secara parsial yaitu faktor kepuasan, merek, kepercayaan dan 
harga. Faktor yang berpengaruh paling dominan adalah merek dengan sumbangan efektif 
sebesar  22,283%. 

 

Kata kunci : Loyalitas Pelanggan, Penilaian Pelanggan, Ikan Olahan Beku 
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ABSTRACT 

 

 In Indonesia 2016, 1.177 fish processing companies include mid-scale to upscale compete to grab  
toward customer. But customers have their own parameter to evaluate on selecting and consume certain 
product of fish processed product. Purposes of this research are knowing and analysis such 1). The 
customers judging on frozen fish processing product which is distributed by PT. Garin Citra Mandiri, 
2). Customer’s loyalty to the frozen fish processing product which is distributed by PT. Garin Citra 
Mandiri, 3). The factors that are most dominant influencing customer’s loyalty of frozen fish processing 
which is distributed by PT. Garin Citra Mandiri. Method of this research is descriptive research with 
qualitative and quantitative approach. Result of the research is shown that customers have good judging 
on frozen fish processing product with Kanika and Cedea brand which is distributed by PT. Garin Citra 
Mandiri. Based on linear regression analysis got result of customer’s loyalty model = 0,399 + 0,238 
customer’s satisfaction + 0,309 brand + 0,056 habit + 0,194 trust + 0,255 price + (-0,068) competitors 
+ e. Customer’s satisfaction factor, brand, habit, trust, price, and competitor are real simultan influences 
amount 76,4%. Otherhand, factor that influence in real partial way are satisfactory factor, brand, trust, 
and price. Factor which most dominant are brand with effective amount 22,383%. 
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PENDAHULUAN 

Jumlah produksi ikan di indonesia terus 

meningkat. Menurut data yang dilaporkan oleh 

Badan pusat statistik jumlah produksi ikan 

indonesia Pada tahun 2010 sebanyak 11.662.000 

ton. Tiap tahunterjadi peningkatan yang 

signifikan sehingga mencapai angka 20.817.000 

ton pada tahun 2014. Namun dengan jumlah 

produksi sebanyak itu, karakteristik ikan yang 

mudah busuk menjadi polemik tersendiri. Proses 

pembusukan pada ikan disebabkan oleh aktivitas 

enzim, mikroorganisme, dan oksidasi dalam 

tubuh ikan itu sendiri dengan perubahan seperti 

timbul bau busuk, daging menjadi kaku, sorot 

mata pudar, serta adanya lendir pada insang 

maupun tubuh bagian luar sehingga dibutuhkan 

kegiatan pengolahan dan diversifikasi (Saimima, 

2015). 

Tidak sedikit dari para pengusaha melihat 

polemik ini sebagai peluang bisnis. Sebanyak 

1.177 perusahaan berskala menengah-besar yang 

bergerak di bidang pengolahan ikan di seluruh 

indonesia yang terdaftar tahun 2016 di 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa 

persaingan di bidang pengolahan dan diversifikasi 

ikan di indonesia cukup ketat. Beberapa 

perusahaan ternama yang merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang pengolahan ikan 

diantaranya yaitu PT. Citra Dimensi Arthali, PT. 

Japfa, Tbk. dan PT. Mina Laut. 

Perusahaan yang bersaing akan berlomba-

lomba untuk mendapatkan loyalitas dari para 

pelanggannya. Untuk mempertahankan performa 

penjualan, perusahaan tentu saja akan berusaha 

untuk mempertahankan jumlah pelanggan 

bahkan cenderung untuk meningkatkan jumlah 

pelanggan. Namun konsumen dan pelanggan 

mempunyai penilaian sendiri untuk tetap atau 

tidak menggunakan produk tertentu lagi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis           1). Penilaian 

pelanggan terhadap produk ikan olahan beku 

yang didistribusikan PT. Garin Citra Mandiri, 2) 

loyalitas pelanggan pada produk ikan olahan beku 

yang didistribusikan PT. Garin Citra Mandiri,    3). 

Faktor yang paling mempengaruhi loyalitas 

pelanggan produk ikan olahan beku yang 

didistribusikan PT. Garin Citra Mandiri 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

dengan menggunakan dua jenis data yaitu kuantitatif 

dan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini 

menggunakan data primer yaitu data yang didapatkan 

langsung dari lapang dan data dalam bentuk dokumen 

yang didapatkan dari sumber lain seperti buku, jurnal, 

data perusahaan dan lain-lain.. Populasi yang didapat 

berjumlah 64 responden yang didapatkan dari 

pelanggan yang diseleksi menggunakan beberapa 

kriteria yaitu dapat 1), diwawancarai atau bersedia 

mengisi kuesioner, 2), sebagai pemilik/manajer dari 

horeka, toko retail tradisional ataupun toko retail 

modern (supermarket/minimarket), 3), merupakan 

pelanggan dengan sumbangan keuntungan tertinggi 

dan 4), telah menggunakan produk ikan olahan beku 

yang didistribusikan oleh PT. Garin Citra Mandiri 

selama lebih dari 3 tahun. Sampel pada penelitian ini 

didapat melalui perhitungan dengan menggunakan 

rumus dari slovin yaitu: 

𝐧 =
𝐍

𝟏 + 𝐍 𝐞𝟐
 

sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 

54 dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%). 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner penelitian, wawancara dan 

dokumentasi.  
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Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

loyaltas pelanggan. Sedangkan variabel bebas yang 

digunakan antara lain kepuasan pelanggan, merek, 

kebiasaan, kepercayaan, harga dan pesaing. Teknik 

analisis data menggunakan stastistik deskriptif dan 

statistik inferensial. Analisis data statistik deskriptif 

diguakan untuk mendeskripsikan identitas dan 

jawaban responden, sedangkan analisis data statistik 

inferensial digunakan untuk melakukan uji instrumen, 

uji asimsi klasik, uji statistik, analisis regresi linier dan 

perhitungan sumbangan efektif. 

Jawaban dari tujuan pertama dianalisis 

menggunakan analisis statistik deskriptif untuk 

menganalisis hasil wawancara dan jawaban responden 

terkait penilaian pelanggan terhadap produk ikan 

olahan beku yang didistribusikan oleh PT. Garin Citra 

Mandiri. Jawaban dari tujuan kedua dianalisis 

menggunakan analisis regresi linier berganda yang 

meliputi uji R2, uji F dan uji t. Sedangkan jawaban dari 

tujuan ketiga dianalisis menggunakan perhitungan 

sumbangan efektif untuk dapat mengetahui faktor 

yang paling dominan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 PT. Garin Citra Mandiri merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran 

makanan olahan beku. PT. Garin Citra Mandiri yang 

dipimpin oleh bapak Ir. Heri Sudarmono berlokasi di 

Perumahan Pondok Jati no. CL-3, berdiri sejak tahun 

2006 dan bekerja sama dengan PT. Citra Dimensi 

Arthali yang memproduksi produk ikan olahan beku 

merek Cedea dan PT. HSH Frozen Food Sdn Bhd yang 

memproduksi produk ikan olahan beku merek Kanika. 

Wilayah pemasaran dari PT. Garin Citra Mandiri 

mencakup jawa timur secara keseluruhan dan terbagi 

menjadi 3 segmen pasar yaitu Horeka (hotel, restoran 

dan katering), pasar modern dan tradisional. 

2. Deskripsi Karakteristik Responden 

Karakteristik dari pelanggan yang 

menggunakan produk ikan olahan beku dari PT. Garin 

Citra Mandiri. karakteristik pelanggan produk ikan 

olahan beku yang didistribusikan oleh PT. Garin Citra 

Mandiri dilihat berdasatkan usia, tingkat pendidikan, 

pekerjaan dan lama menggunakan produk.  

Pelanggan produk ikan olahan beku yang 

didistribusikan oleh PT. Garin Citra Mandiri dari segi 

usia didominasi oleh pelanggan usia 31-40 tahun 

dengan jumlah 26 orang, dari segi tingkat pendidikan 

didominasi oleh pelanggan dengan status sarjana yang 

berjumlah 36 orang. Dari segi Pekerjaan, pelanggan 

didominasi oleh pelanggan yang bekerja sebagai 

pemilik retailer dengan jumlah 25 orang dan dari 

tempo lamanya pelanggan menggunakan produk 

didominasi oleh pelanggan yang telah menggunakan 

produk ikan olahan beku yang didistribusikan oleh PT. 

Garin Citra Mandiri selama lebih dari 4 tahun dengan 

jumlah 30 orang responden. 

3. Deskripsi Penilaian Pelanggan Terhadap 
Produk Ikan Olahan Beku Yang 
Didistribusikan Oleh PT. Garin Citra 
Mandiri 

Penilaian pelanggan produk ikan olahan beku 

yang didistribusikan oleh PT. Garin Citra Mandiri 

dinilai melalui respon konsumen berdasarkan 

kepuasan, merek dan harga dan lilihat menggunakan 

hasil wawancara dan hasil kuesioner penelitian yang 

dilakukan di 3 segmen pasar yang berbeda yaitu horeka, 

modern dan tradisional.  

Respon konsumen berdasarkan kepuasan, 

merek dan harga cenderung positif. Namun adanya 

respon yang negatif apabila terlalu sering terjadi 

fluktuasi harga sampai pada titik yang tidak terjangkau 

bagi konsumen akhir, memberikan peluang bagi 

pelanggan untuk mencari produk alternatif lain yang 

harganya lebih stabil.  

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Loyalitas Pelanggan Produk Ikan Olahan 

Beku Yang Didistribusikan Oleh PT. Garin 

Citra Mandiri 

Dalam menganalisis fakto-faktor yang 

mempengaruhi loyalitas  pada penelitian ini melalui 
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beberapa tahapan diantaranya yaitu uji instrumen, uji 

asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji 

statistik untuk dapat engetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh. 

A. Uji Instrumen 

Uji instrumen terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas 

yang berfungsi untuk mengukur ketepatan instrumen 

penelitian. Berikut adalah data hasil uji validitas dan 

reliabilitas pada tabel 1 dan 2: 

Table 1. hasil uji validitas 

Indikator. r Hitung r Tabel Keterangan 

Y1 0,568 0,2632 Valid  
Y2 0,740 0,2632 Valid  
Y3 0,600 0,2632 Valid  
Y4 0,788 0,2632 Valid  
Y5 0,719 0,2632 Valid 
Y6 0,552 0,2632 Valid  

X1.1 0,813 0,2632 Valid  
X1.2 0,785 0,2632 Valid  
X1.3 0,797 0,2632 Valid  
X2.1 0,649 0,2632 Valid  
X2.2 0,677 0,2632 Valid 
X2.3 0,677 0,2632 Valid  
X2.4 0,555 0,2632 Valid  
X2.5 0,513 0,2632 Valid  
X2.6 0,729 0,2632 Valid  
X3.1 0,711 0,2632 Valid  
X3.2 0,855 0,2632 Valid 
X3.3 0,828 0,2632 Valid  
X4.1 0,901 0,2632 Valid  
X4.2 0,763 0,2632 Valid  
X4.3 0,735 0,2632 Valid  
X5.1 0,886 0,2632 Valid  
X5.2 0,880 0,2632 Valid 
X6.1 0,756 0,2632 Valid  
X6.2 0,855 0,2632 Valid 
X6.3 0,829 0,2632 Valid  

Tabel 1 diatas menjelaskan bahwa nilai r hitung 

seluruh indikator pertanyaan lebih dari r tabel (dapat 

dinyatakan valid atau lolos uji valididtas).  

Table 2. Hasil Uji reliabilitas 

Variabel 
Cronbach 

Alpha 
Syarat 

Minimal 
Ket. 

Loyalitas 
pelanggan 

0.749 
0,60 Reliabel 

Kepuasan 
pelanggan 

0.710 
0,60 Reliabel 

Merek 0.702 0,60 Reliabel 
Kebiasaan 0.719 0,60 Reliabel 
Kepercayaan 0.716 0,60 Reliabel 
Harga 0.712 0,60 Reliabel 
Pesaing 0.739 0,60 Reliabel 

Hasil uji reliabilitas pada tabel 2 diatas 

menunjukkan bahwa semua nilai cronbach alpha lebih 

besar dari syarat minimal 0,60. Artinya seluruh variabel 

dapat dikatakan  reliabel atau lolos uji reliabilitas.   

B. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang dilakukan pada 

penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, 

uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil uji 

asumsi klasik pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Uji normalitas 

Hasil uji normalitas pada penelitian ini yaitu 

berupa grafik P-P Plot dapat dilihat pada Gambar 1 

sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Grafik P-P Plot 

 
Gambar 1 menjelaskan bahwa data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka dapat disimpulkan data pada penelitian 

ini terdsitribusi secara normal atau dengan kata lain 

data memenuhi asumsi normalitas.  

b. Uji Multikolinearitas 

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 

3 berikut ini : 
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Table 3. hasil uji multikolinearitas 

Dilihat dari tabel 3, menunjukkan bahwa nilai 

VIF semua variabel kurang dari 10 dan nilai toleransi 

diatas 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas atau 

dalam kata lain lolos uji multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada 

Gambar 2 berikut ini : 

 
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dari gambar 2 diatas terlihat bahwa titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y 

serta tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak 

terjadi gejala heterokedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan 

uji Durbin Watson. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat 

pada Tabel 4.  

Table 4. Hasil uji autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .889a .791 .764 .28932 1.944 

a. Predictors: (Constant), PESAING, KEPERCAYAAN, 
KEBIASAAN, KEPUASAN, HARGA, MEREK 

b. Dependent Variable: LOYALITAS 

Pada penelitian ini didapatkan hasil nilai 

Durbin-Watson pada Tabel 8 sebesar 1,944 dengan 

jumlah sampel sebanyak 53 responden dan jumlah 

variabel bebas sebanyak 6 variabel, kemudian jika 

dibandingkan dengan nilai pada tabel DW dengan 

rentang kesalahan 5% yaitu didapatkan nilai du  sebesar 

1,8151 dan nilai 4 - du sebesar 2,1849, sehingga jika 

dimasukkan kedalam kriteria uji autokorelasi maka 

1,8151 < 1,944 < 2,1849 dapat dikatakan tidak 

terdapat autokorelasi atau lolos uji autokorelasi. 

C. Analisis Regresi Linier Berganda 

Hasil perhitungan analisis regresi linier 

berganda adalah sebagai berikut :

Table 5. Hasil analisis regresi linier berganda 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

b Std. Error Beta 

1 (Constant) .399 .464  .861 .393 

KEPUASAN .228 .079 .270 2.879 .006** 

MEREK .309 .100 .317 3.094 .003** 

KEBIASAAN .056 .084 .054 .667 .508 

KEPERCAYAAN .194 .095 .171 2.034 .048* 

HARGA .255 .081 .278 3.143 .003** 

PESAING -.068 .093 -.060 -.733 .467 

a. Dependent Variable: LOYALITAS 
b. **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
c. *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

KEPUASAN .506 1.975 

MEREK .425 2.352 

KEBIASAAN .670 1.491 

KEPERCAYAAN .634 1.577 

HARGA .570 1.754 

PESAING .671 1.489 

a. Dependen Variable: LOYALITAS 
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Model persamaan regresi yang dapat 

dituliskan dari Tabel 5 adalah sebagai berikut : 

Loyalitas Pelanggan = 0,399 + 0,228 Kepuasan 

Pelanggan +  0,309 Merek + 0,056 Kebiasaan + 0,194 

Kepercayaan + 0,255  Harga + (-0,068) pesaing + e 

D. Uji Statistik 

Untuk  memastikan apakah  variabel  bebas  

pada penelitian ini berpengaruh  terhadap variabel 

terikat, maka dilakukan uji R2 (koefisien determinasi), 

uji f (simultan) dan uji t (parsial). 

a. Uji R2 (koefisien determinasi) 

Menurut Nachrowi dan Usman (2006), Uji 

koefisien determinasi atau R2 mencerminkan seberapa 

besar variasi dari variabel terikat dapat diterangkan 

oleh variabel bebas. R2 menentukan baik atau 

buruknya suatu persamaan regresi yang digunakan. 

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 

6 dibawah ini. 

Table 6. Hasil uji koefisien determinasi 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .889a .791 .764 .28932 1.944 

a. Predictors: (Constant), PESAING, KEPERCAYAAN, 
KEBIASAAN, KEPUASAN, HARGA, MEREK 

b. Dependent Variable: LOYALITAS 

Nilai Adjusted R Square (R Square yang 

disesuaikan) pada Tabel 27 menunjukkan bahwa 

kemampuan menjelaskan variabel kepuasan, merek, 

kebiasaan, kepercayaan, harga dan pesaing terhadap 

loyalitas pelanggan sebesar 76,4%. Sedangkan sisanya 

23,6% loyalitas pelanggan dijelaskan oleh variabel 

independen diluar penelitian ini. 

Nilai sisa sebesar 23% loyalitas pelanggan 

kemungkinan dipengaruhi oleh faktor promosi karena 

pada penelitian yang dilakukan oleh Nurullaili dan 

Wijayanto (2013), promosi mampu menjelaskan 

loyalitas sebesar 32,4%. Hal ini karena promosi 

merupakan sarana yang tepat untuk memperkenalkan 

merek dan memperkuat kesan dari suatu merek pada 

ingatan konsumen.   Kesan yang baik terhadap suatu 

merek akan menimbulkan stimulan untuk melakukan 

pembelian ulang dan menjadi salah satu indikasi dari 

adanya pengaruh promosi terhadap kesetiaan seorang 

pembeli. 

b. Uji F (simultan) 

Menurut Ghozali (2016), Uji F ini digunakan 

untuk memastikan signifikansi dari pengaruh yang 

terjadi pada variabel terikat yang disebabkan oleh 

variabel bebas secara bersama-sama (simultan). Dasar 

pengambilan keputusan pada uji F yaitu apabila nilai 

dari F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel, 

maka variabel bebas dianggap berpengaruh secara 

simultan terhadap variabel terikat. Hasil Uji F dapat 

dilihat pada Tabel 7 berikut ini : 

Table 7. Hasil Uji-f 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 14.852 6 2.475 29.571 .000a 

Residual 3.934 47 .084   

Total 18.786 53    

a. Predictors: (Constant), PESAING, KEPERCAYAAN, 
KEBIASAAN, KEPUASAN, HARGA, MEREK 

b. Dependent Variable: LOYALITAS 

Tabel anova diatas memperlihatkan nilai dari 

kolom “df” menunjukkan angka 6 dan 47 yang akan 

digunakan untuk mencari nilai F tabel, dimana angka 

6 menunjukkan jumlah kolom dan angka 47 

menunjukkan baris dengan tingkat kesalahan 5%, 

maka diperoleh nilai f tabel sebesar 2,30.  

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai F 

hitung sebesar 29.571 lebih tinggi dari F tabel yang 

bernilai 2,30, artinya seluruh variabel independen 

(kepuasan, merek, kebiasaan, kepercayaan, harga dan 

pesaing) berpengaruh secara nyata terhadap variabel 

dependen (Loyalitas Pelanggan). Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan pada 

penelitian ini dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat untuk memperkirakan fenomena yang terjadi pada 

penelitian ini. 

c. Uji t (parsial) 

Menurut Ghozali (2016), Uji-t ini digunakan untuk 

memastikan sejauh mana pengaruh yang terjadi pada 

variabel terikat yang disebabkan oleh variabel-variabel 
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bebas secara sendiri-sendiri (parsial). Dasar 

pengambilan keputusan pada uji-t yaitu apabila nilai 

dari t hitung lebih besar atau sama dengan t tabel, maka 

variabel bebas dianggap berpengaruh secara parsial 

terhadap variabel terikat dengan signifikansi 5% (0,05). 

Hasil dari Uji t dapat dilihat pada tabel 8 sebagai 

berikut : 

Table 8. Hasil Uji t 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

b Std. Error Beta 

1 (Constant) .399 .464  .861 .393 

KEPUASAN .228 .079 .270 2.879 .006** 

MEREK .309 .100 .317 3.094 .003** 

KEBIASAAN .056 .084 .054 .667 .508 

KEPERCAYAAN .194 .095 .171 2.034 .048* 

HARGA .255 .081 .278 3.143 .003** 

PESAING -.068 .093 -.060 -.733 .467 

a. Dependent Variable: LOYALITAS 
b. **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
c. *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Nilai t tabel diperoleh dengan cara melihat nilai 

df dan signifikansi sebesar 5%. Nilai df didapatkan 

dengan rumus df = N-2, dimana N adalah jumlah 

sampel yaitu 54. Nilai df yang didapatkan sebesar 54 - 

2 = 52, sehingga diperoleh nilai t tabel (df=52 dan 

tingkat signifikansi 5%) adalah 2,006. 

Dari hasil t hitung dapat dilihat bahwa variabel 

kepuasan, merek, kepercayaan dan harga berpengaruh 

nyata secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap loyalitas 

pelanggan produk ikan olahan beku yang 

didistribusikan oleh PT. Garin Citra Mandiri. 

Sedangkan variabel kebiasaan dan pesaing tidak 

berpengaruh nyata secara sendiri-sendiri (parsial) 

terhadap loyalitas pelanggan produk ikan olahan beku 

yang didistribusikan oleh PT. Garin Citra Mandiri 

5. Faktor Yang Paling Mempengaruhi Loyalitas 
Pelanggan Produk Ikan Olahan Beku Yang 
Didistribusikan Oleh Pt. Garin Citra Mandiri 

Faktor yang paling dominan mempengaruhi 

loyalitas pelanggan produk ikan olahan beku yang 

didistribusikan oleh PT. Garin Citra Mandiri dapat 

diketahui melalui perhitungan sumbangan efektif 

masing-masing variabel independen. Perhitungan 

sumbangan efektif pada penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 9 sebagai berikut :  

Tabel 9. Perhitungan Sumbangan Efektif 

Variabel B Cross Product Regression Sumbangan efektif 

kepuasan 0,228 16,348 14,852 19,174 
merek 0,309 14,364  22,832 
kebiasaan 0,056 9,600  2,765 
kepercayaan 0,194 10,247  10,226 
harga 0,255 13,989  18,350 
pesaing -0,068 -8,454  2,957 

Total    76,304 

Hasil perhitungan pada tabel 9 menunjukkan 

bahwa merek merupakan variabel yang paling 

dominan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, 

yang ditunjukkan dengan nilai sumbangan efektifnya 

paling besar yaitu sebesar 22,832.  

Dominannya pengaruh merek terhadap 

loyalitas pelanggan disebabkan karena banyaknya 
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responden yang memperhatikan citra dari merek 

produk ikan olahan beku, mengingat produk ikan 

merupakan produk yang relatif cepat rusak, sehingga 

produsen pengolah dan distributor dituntut mampu 

menjaga citra dan nama baik produk ikan olahan beku 

yang diproduksi dan didistribusikan. Dengan menjaga 

nama dan citra yang baik akan meningkatkan loyalitas 

pelanggan karena dibalik nama yang baik ada tingkat 

kepercayaan yang tinggi yang didapatkan oleh para 

pengguna produk. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

a) Dari hasil penelitian ini, pelanggan produk 

ikan olahan beku dari PT. Garin Citra Mandiri yang 

dilihat dari tingkat kepuasan, merek dan harga 

cenderung memberikan respon yang baik.  

b) Faktor-faktor yang berpengaruh nyata pada 

loyalitas pelanggan produk ikan olahan beku yang 

didistribusikan oleh PT. Garin Citra Mandiri sebanyak 

76,4% adalah variabel kepuasan pelanggan, merek, 

kebiasaan, kepercayaan, harga, dan pesaing. Sedangkan 

faktor-faktor yang berpengaruh nyata secara parsial 

adalah variabel kepuasan, merek, kepercayaan dan 

harga. 

c) Faktor yang paling berpengaruh berdasarkan 

sumbangan efektif yaitu variabel merek dengan jumlah 

sumbangan efektif sebesar 22,832%. 

B. Saran 

a) Bagi insan akademisi: diharapkan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai loyalitas 

pelanggan pada produk-produk perikanan, karena 

penting bagi seorang mahasiswa yang ingin menjadi 

wirausahawan untuk mengetahui bagaimana loyalitas 

dari pelanggannya. Selain iu juga diharapkan untuk 

melakukan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini 

karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. 

b) Bagi perusahaan: dengan melihat hasil 

sumbangan efektif pada penelitian ini dengan merek 

sebagai faktor yang paling berpengaruh, peneliti 

menyarankan untuk terus mempertahankan performa 

merek dan terus membangun nama baik yang telah 

terbentuk pada PT. Garin Citra Mandiri dengan cara 

melakukan promosi melalui berbagai macam kegiatan 

yang berkaitan dengan acara kuliner contohnya seperti 

Food Festival agar produk ikan olahan beku merek 

Kanika dan Cedea agar semakin dikenal oleh 

masyarakat luas.  

c) Bagi masyarakat: untuk masyarakat yang 

mempunyai keinginan untuk berbisnis terutama di 

bidang pengolahan dan pemasaran ikan olahan beku, 

diharapkan untuk mampu membangun nama baik 

terlebih dahulu dengan memperhatikan berbagai 

macam aspek seperti kualitas, mutu, harga, kemasan 

dan pelayanan agar mampu untuk bersaing, karena 

konsumen pada era saat ini lebih selektif dalam 

menentukan produk yang akan dikonsumsi. 
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