
 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Logo PT. Garuda Indonesia 
Sumber: www.garuda-indonesia.com 

 

 Sejarah Garuda Indonesia sebagai bagian dari sejarah industri penerbangan 

komersial di Indonesia dimulai ketika bangsa yang muda ini berjuang untuk 

kemerdekaannya. Penerbangan komersial pertama dari Calcutta ke Rangoon 

dilakukan pada 26 Januari 1949, dengan pesawat Douglas DC-3 Dakota bernomor 

“RI 001” yang bernama “Indonesian Airways”. Di tahun yang sama, pada 28 

Desember 1949, pesawat DC-3 lain yang terdaftar sebagai “PK-DPD” dengan logo 

“Garuda Indonesia Airways” terbang dari Jakarta ke Yogyakarta untuk menjemput 

Presiden Soekarno. Ini adalah penerbangan pertama yang dilakukan atas nama 

Garuda Indoensian Airways. 

 Setahun kemudian, pada 1950, Garuda Indonesia resmi terdaftar sebagai 

perusahaan negara. Pada periode tersebut, perusahaan ini mengoperasikan armada 

yang terdiri dari 38 pesawat, termasuk 22 DC-3, 8 Catalina flying boat, dan 8 

Convair 240. Armada ini terus bertambah, dan Garuda Indonesia melakukan 

penerbangan pertamanya ke Mekkah ketika membawa Jemaah haji Indoensia pada 

http://www.garuda-indonesia.com/
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1956. Rute penerbangan oleh Garuda Indonesia ke Negara-negara Eropa dimulai 

1965 dengan Amsterdam sebagai tujuan akhirnya. 

 Selama tahun 80-an, Garuda Indonesia melakukan restrurisasi berskala 

besar untuk operasi dan armadanya. Pada masa inilah perusahaan ini mulai 

mengembangkan program pelatihan yang komprehensif untuk staf serta awak 

kabinnya, sekaligus mendirikan fasilitas pelatihan di Jakarta Barat yang dinamai 

Garuda Indonesia Training Center. Perusahaan ini juga membangun sebuha Pusat 

Pemeliharaan Pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 

 Di awal era 90-an, Garuda Indoensia mengembangkan strategi jangka 

panjang yang diaplikasikan hingga tahun 2000. Perusahaan ini terus 

mengembangkan armadanya dan Garuda Indonesia pun masuk dalam jajaran 30 

maskapai terbesar di dunia. Di samping inisiatif di pengembangan bisnis, tim 

manajemen baru mengelola perusahaan ini pada awal 2005, dan rencana-rencana 

baru diformulasikan untuk masa depan Garuda Indonesia. Manajemen baru Garuda 

Indoensia melakukan evaluasi ulang yang komprehensif dan restrukturisasi 

keseluruhan di perusahaan ini. 

 Tujuan adalah meningkatkan efisiensi operasional, mendapatkan stabilitas 

keuangan yang melibatkan usaha-usaha di restrukrisasi utang termasuk kewajiban 

penyewaan (leasing liabilities) dari European Export Credit Agency (ECA), 

peningkatan kesadaran di Antara karyawan tentang pentingnya pelayanan bagi para 

penumpang, dan, yang paling penting, menghidupkan kembali dan merevitalisasi 

semangat Garuda Indoensia. Kesuksesan program restrukturisasi utang dalam 
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perusahaan ini mebuka jalan bagi Garuda Indoensia untuk menawarkan sahamnya 

ke publik (go public) pada 2011. 

1.2 Hasil Uji Ulang Instrumen 

1.2.1 Hasil Uji Ulang Validitas 

Penelitian ini menggunakan uji validitas dari korelasi Product Moment 

Pearson. Tujuannya ialah untuk mengetahui apakah instrument penelitian yaitu 

kuesioner tetap valid atau tidak digunakan dalam mengukur apa yang seharusnya 

diukur (Sugiyono, 2012). Instrumen dapat dikatakan valid jika r-hitung > r-tabel 

yaitu r-tabel sebesar 0,361. Hasil dari uji ulang validitas instrument ialah sebagai 

berikut:  

Tabel 1. Hasil Uji Ulang Validitas Variabel Kualitas Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Pernyataan Skor Keterangan 

P1 0,500 Valid 

P2 0,517 Valid 

P3 0,840 Valid 

P4 0,693 Valid 

P5 0,767 Valid 

P6 0,668 Valid 

P7 0,622 Valid 

P8 0,596 Valid 

P9 0,701 Valid 

P10 0,846 Valid 

P11 0,811 Valid 

P12 0,690 Valid 

P13 0,517 Valid 

P14 0,677 Valid 
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Tabel 2. Hasil Uji Ulang Validitas Variabel Kepuasan Konsumen 

Item Pernyataan Skor Keterangan 

P15 0,843 Valid 

P16 0,716 Valid 

P17 0,809 Valid 

P18 0,896 Valid 

P19 0,885 Valid 

P20 0,724 Valid 

 

1.2.2 Hasil Uji Ulang Reliabilitas 

Penelitian ini menggunakan pengujian instrument Cronbachs Alpha. 

Pengujian kembali reliabilitas bertujuan untuk mengetahui bahwa instrument yang 

digunakan akan tetap reliabel atau dapat diandalkan. Hasil uji ulang reliabilitas 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. Hasil Uji Ulang Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.907 14 

 

Tabel 4. Hasil Uji Ulang Reliabilitas Variabel Kepuasan Konsumen 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.881 6 
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1.3 Karakteristik Responden Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposive 

sampling. Maka dari itu, karakterisik responden pada penelitian ini ditentukan oleh 

peneliti. Karakteristik pada penelitian ini ialah sebagai berikut:  

1. Pernah menggunakan jasa penerbangan Garuda Indonesia dengan rute 

MLG – JKT pulang pergi, minimal 1 kali terbang. 

2. Berdomisili di Kota Malang. 

3. Perempuan dan laki-laki mulai umur 17 tahun 

Apabila dilihat dari karakteristik yang pertama, seluruh responden telah 

memenuhi karakteristik tersebut. Kemudian, untuk karakteristik yang ke dua, 

responden yang mengisi kuesioner secara kesleuruhan juga berdomisili di Malang. 

Selanjutnya, untuk karakteristik yang ke tiga yaitu berupa penjaran umur reponden 

dapat ditinjau dari diagram di bawah ini.  

1.3.1 Konsumen PT. Garuda Indonesia di Malang 

 

Gambar 2. Diagram Lingkaran Konsumen Garuda Indonesia di Malang 

 

18-25 
Tahun
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Tahun
28%

36-45 
Tahun
11%

46-55 
Tahun
19%



6 
 

Dilihat dari diagram lingkaran diatas, responden terbanyak pada penelitian 

ini direntang umur 18-25 tahun ialah sebanyak 42% responden. Kemudian, pada 

umur 26-35 tahun ialah sebanyak 28% responden. Selanjutnya, pada umur 46-55 

tahun responden yang mengisi kuesioner ialah sebanyak 19% dan diposisi terakhir 

adalah umur 36-45 tahun dengan jumlah responden sebanyak 11%. 

1.4 Deskripsi Variabel Penelitian 

1.4.1 Variabel Kualitas Pelayanan 

1.4.1.1 Reliabilitas 

Tabel 5. Statistik Deskriptif Indikator Reliabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Item 1:  Awak kabin Garuda Indonesia akurat dalam memberikan layanan kepada 

konsumen 

Item 2: Awak kabin Garuda Indonesia dapat diandalkan dalam memberikan layanan 

kepada konsumen 

Item 3: Awak kabin Garuda Indonesia memberikan layanan dalam penerbangan 

sesuai dengan waktu yang disepakati 

Pernyataan Item 1 Item 2 Item 3 

(Skor) F % F % F % 

SS (5) 108 40% 124 45,9% 89 32,9% 

S (4) 150 55,5% 134 49,6% 169 62,5% 

RR (3) 12 4,5% 12 4,5% 12 4,5% 

TS (2) 0 0 0 0 0 0 

STS (1) 0 0 0 0 0 0 
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Item 1 pada tabel ini digunakan untuk mengetahui tingkat persetujuan 

konsumen mengenai keakuratan awak kabin Garuda Indonesia dalam memberikan 

pelayanan kepada konsumen. Hasil perhitungan menunjukkan bawah jumlah 

tertinggi item pernyataan 1 menurut konsumen, berada pada skor 4 dengan 

presentase sebesar 55,5%. Hal ini berarti sebagian besar konsumen setuju bahwa 

awak kabin Garuda Indonesia dapat melayani konsumen secara akurat. 

Kemudian, item 2 berisi pernyataan yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat persetujuan konsumen mengenai pelayanan awak kabin Garuda Indonesia 

apakah dapat diandalkan atau tidak. Hasil perhitungan pada table menunjukkan 

bahwa frekuensi tertinggi item pernyataan 2 berada pada skor 4. Berarti, sebagian 

besar konsumen setuju dengan pernyataan bahwa awak kabin Garuda Indonesia 

dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. 

Selanjutnya, item 3 berisi pernyataan yang ingin mengetahui mengenai 

tingkat kesetujuan konsumen akan pelayanan awak kabin Garuda Indonesia yang 

sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Menurut hasil, terlihat bahwa skor 

tertinggi masih berada pada skor 4 sebesar 62,5% yang berarti bahwa lebih dari 

setenah responden atau konsumen setuju bahwa awak kabin Garuda Indonesia tepat 

waktu dalam melayani di penerbangan. 
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4.4.1.2 Daya Tanggap  

Tabel 6. Statistik Deskriptif Indikator Daya Tanggap 

 

 

 

  

 

 

 

 

Keterangan: 

Item 4: Awak kabin Garuda Indonesia memberikan layanan dengan cepat kepada 

konsumen 

Item 5: Awak kabin Garuda Indonesia merespon permintaan konsumen secara cepat 

 Pada item 4, pernyataan yang ingin diketahui ialah mengenai pelayanan 

yang cepat oleh awak kabin Garuda Indonesia kepada konsumen Garuda Indonesia. 

Skor tertinggi item ini berada pada skor 4. Ini berarti bahwa sebagian besar 

konsumen setuju bahwa awak kabin Garuda Indonesia memberikan layanan dengan 

cepat kepad akonsumennya. 

 Selanjutnya, item 5 berisi peernyatana yang digunakan untuk mengetahui 

tingkat persetujuan konsumen tentang awak kabin Garuda Indonesia yang 

merespon permintaan konsumen secara cepat. Hasil perhitungan pada tabel ini 

menunjukkan skor tertinggi item pernyataan 5 berada pada skor 4 dengan 

presentase 59,6%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar konsumen Garuda  

Pernyataan Item 4 Item 5 

(Skor) F % F % 

SS (5) 84 31,1% 86 31,8% 

S (4) 168 62,2% 161 59,6% 

RR (3) 17 6,3% 23 8,5% 

TS (2) 1 0,4% 0 0% 

STS (1) 0 0% 0 0% 
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Indonesia setuju bawah awak kabin Garuda Indonesia merespon permintaan 

konsumen secara cepat ketika melayani selama penerbangan. 

 

1.4.1.3 Jaminan 

 

Tabel 7. Statistik Deskriptif Indikator Jaminan 

 

Keterangan: 

Item 6: Awak kabin Garuda Indonesia dapat menumbuhkan kepercayaan terkait 

pelayanan. 

Item 7: Awak kabin Garuda Indonesia dapat menciptakan rasa aman bagi 

konsumen. 

Item 8: Awak kabin Garuda Indonesia memiliki pengetahuan dalam menjawab 

pertanyaan konsumen. 

Item 9: Awak kabin Garuda Indonesia terampil dalam memberikan informasi 

terhadap konsumen 

Item 10: Awak kabin Garuda Indonesia memiliki pengetahuan terhadap produk 

secara tepat. 

Pernyataan Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 

(Skor) F % F % F % F % F % 

SS (5) 129 47,7% 104 38,5% 103 38,1% 96 35,5% 79 29,2% 

S (4) 122 45,1% 137 50,7% 149 55,2% 167 61,8% 179 66,3% 

RR (3) 19 7,2% 29 10,7% 15 5,5% 7 2,6% 12 4,4% 

TS (2) 0 0% 0 0% 3 0% 0 0% 0 0% 

STS (1) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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 Item 6 berisi pernyataan yang digunakan untuk mengetahui tingkat 

persteujuan konsumen yang meyakini bahwa awak kabin Garuda Indonesia dapat 

menumbuhkan kepercayaan terkait pelayanan. Berdasarkan hasil perhitungan, 

frekuensi tertinggi untuk item 6 berada pada skor 5 sebesar 47,7%. Hal ini berarti 

hamper sebagian dari responden menilai dengan sangat setuju bahwa awak kabin 

Garuda Indonesia mampu untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen terkait 

pelayanan. 

 Lalu, item 7 berisi pernyatan yang digunakan untuk melihat tingkat 

persetujuan konsumen bahwa awak kabin Garuda Indonesia dapat menciptakan rasa 

aman bagi konsumen. Berdasarkan hasil perhitungan, frekuensi tertinggi untuk item 

7 berada pada skor 4 sebesar 50,7%. Berarti, sebagian dari konsumen setuju bahwa 

awak kabin Garuda Indonesia mampu dalam menciptakan rasa aman bagi 

konsumen selama dalam penerbangan. 

 Selanjutnya, untuk item 8 berisi pernyataan yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat persetujuan konsumen bahwa awak kabin Garuda Indonesia 

memiliki pengetahuan dalam menjawab pertanyaan konsumen. Hasil pada tabel 

menunjukkan frekuensi tertinggi berada pada skor 4 dengan nilai presentase sebesar 

52,2%. Hal ini berarti sebagian besar konsumen setuju bahwa awak kabin Garuda 

Indonesia memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat menjawab pertanyaan 

konsumen selama dalam penerbangan. 

 Item 9 digunakan untuk melihat tingkat persetujuan konsumen mengenai 

keterampilan awak kabin Garuda Indonesia dalam memberikan informasi terhadap 

konsumen. Hasil yang terlihat pada tabel menunjukkan frekuensi tertinggi berada 



11 
 

pada skor 4 sebesar 61,8%. Berarti, lebih dari sebagian konsumen setuju bahwa 

awak kabin Garuda Indonesia terampil dalam memberikan informasi terhadap 

konsumen. 

 Item terakhir pada indikator ini ialah item 10 yang digunakan untuk melihat 

persetujuan konsumen bahwa awak kabin Garuda Indonesia memiliki pengetahuan 

terhadap produk secara tepat. Frekuensi tertinggi untuk item ini berada pada skor 4 

sebesar 66,3%. Berarti, lebih dari sebagian konsumen setuju bahwa awak kabin 

Garuda Indonesua memiliki pengetahuan yang cukup dan luas terhadap produk 

dalam penerbangan secara tepat. 

4.4.1.4 Empati 

Tabel 8. Statistik Deskriptif Indikator Empati 

  

 

  

 

 

 

 

Keterangan: 

Item 11: Awak kabin Garuda Indonesia memahami permasalahan konsumen selama 

penerbangan. 

Item 12: Awak kabin Garuda Indonesia memberikan perhatian personal terhadap 

masalah yang dialami konsumen selama penerbangan. 

Pernyataan Item 11 Item 12 

(Skor) F % F % 

SS (5) 81 30% 77 28,5% 

S (4) 143 53% 142 52,6% 

RR (3) 44 16,3% 46 17% 

TS (2) 2 0,7% 5 1,9% 

STS (1) 0 0% 0 0% 
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Item 11 pada indikator empati digunakan untuk melihat tingkat persetujuan 

konsumen bahwa awak kabin Garuda Indonesia dapat memahami permasalahan 

konsumen selama penerbangan. Hasil yang terlihat pada tabel menunjukkan 

frekuensi tertinggi berada pada skor 4 dengan presentase sebesar 53%. Berarti, 

sebagian dari konsumen setuju mengenai rasa empati awak kabin Garuda Indonesia 

yang memahami permasalahan konsumen selama penerbangan. 

 Selanjutnya, item 12 digunakan untuk mengetahui tingkat persetujuan 

konsumen bahwa awak kabin Garuda Indonesia memberikan perhatian personal 

terhdap konsumen ketika konsumen mengalami masalah selama penerbangan. Pada 

item ini, frekuensi tertinggi juga tetap berada pada skor 4 sebesar 52,6%, berarti 

bawah sebagian besar konsumen setuju bahwa awak kabin Garuda Indonesia 

memberikan perhatian personal terhdap masalah yang dialamin konsumen selama 

penerbangan. 

 

4.4.1.5 Bukti Fisik 

Tabel 9. Statistik Deskriptif Indikator Bukti Fisik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 

(Skor) 

Item 13 Item 14 

F % F % 

SS (5) 163 60,4% 125 46,3% 

S (4) 103 38,1% 132 48,9% 

RR (3) 4 1,5% 13 4,9% 

TS (2) 0 0% 0 0% 

STS (1) 0 0% 0 0% 
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Keterangan: 

Item 13: Awak kabin Garuda Indonesia berpenampilan sopan dan rapih selama 

penerbangan 

Item 14: Awak kabin Garuda Indonesia terampil dalam menggunakan fasilitas 

pelayanan selama penerbangan 

Indikator bukti fisik pada penelitian ini terdiri dari dua item. Item 

pertama yaitu item 13 digunakan untuk melihat tingkat persetujuan konsumen 

bahwa awak kabin Garuda Indonesia berpenampilan sopan dan rapih selama 

penerbangan. Frekuensi tertinggi mengenai item ini berada pada skor 5 sebesar 

60,4%, yang berrarti bahwa sebagian besar konsumen sangat setuju dengan 

pernyataan awak kabin Garuda Indonesia berpenampilan sopan dan rapih selama 

penerbangan. 

Kemudian, item kedua yaitu item 14 digunakan untuk mengetahui tingkat 

persetujuan konsumen bahwa awak kabin Garuda Indonesia terampil dalam 

menggunakan fasilitas pelayanan selama penerbangan. Dapat dilihat bahwa 

frekuensi tertinggi berada pada skor 4 sebeasr 48,9%. Hal ini berarti hamper 

sebagian besar konsumen setuju bahwa awak kabin Garuda Indonesia terampil 

dalam menggunakan fasilitas pelayanan selama penerbangan. 
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4.4.2 Variabel Kepuasan Konsumen 

4.4.2.1 Rasa Senang 

Tabel 10. Statistik Deskriptif Indikator Rasa Senang 

Pernyataan 

(Skor) 

Item 15 

F % 

SS (5) 123 45,5% 

S (4) 132 48,9% 

RR (3) 15 5,5% 

TS (2) 0 0% 

STS (1) 0 0% 

 

Keterangan: 

Item 15: Saya merasa senang ketika mendapatkan pelayanan dari awak kabin 

Garuda Indonesia. 

Item 15 yaitu satu-satunya item pernyataan dari indikator rasa senang. 

Item ini digunakan untuk mengetahui tingkat persetujuan konsumen mengenai 

perasaan mereka bahwa konsumen merasa senang ketika mendapatkan pelayanan 

dari awak kabin Garuda Indonesia selama penerbangan. Hasil yang terlihat pada 

table menunjukkan skor tertinggi berada pada skor 4 sebesar 48,9%. Berarti, 

hamper sebagian besar konsumen merasa setuju dengan pernyataan bahwa mereka 

merasa senang ktika mendapatkan pelayanan dair awak kabin Garuda Indonesia. 

Namun, terdapat pula konsumen yang mengisi ragu-ragu pada skor 3 sebesar 5,5%, 

yang berarti bahwa ada sebagian kecil konsumen yang merasa ragu-ragu mengenai 

perasaan senang ketika mendapatkan pelayanan dari awak kabin Garuda Indonesia. 
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4.4.2.2 Kepuasan terhadap Pelayanan 

Tabel 11. Statistik Deskriptif Indikator Kepuasan terhadap Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Item 16: Saya merasa puas dengan cara melayani dari awak kabin Garuda Indonesia 

selama penerbangan. 

Item 17: Saya merasa puas dengan sikap awak kabin Garuda Indonesia dalam 

melayani konsumen 

Item 16 digunakan untuk melihat tingkat persetujuan konsumen bahwa 

konsumen merasa puas dengan cara melayani dari awak kabin Garuda Indonesia 

selama penerbangan. Frekuensi tertinggi untuk item ini berada pada skor 4 dengan 

presentase sebesar 50,3%. Hal ini berarti, sebagian besar konsumen memilih setuju 

mengenai pernyataan bahwa mereka puas dengan cara melayani dari awak kabin 

Garuda Indonesia selama penerbangan.  

Selanjutnya, item 17 digunakan untuk melihat tingkat kesetujuan 

konsumen bahwa konsumen merasa puas dengan sikap awak kabin Garuda 

Pernyataan 

(Skor) 

Item 16 Item 17 

F % F % 

SS (5) 118 43,7% 120 44,4% 

S (4) 136 50,3% 138 51,1% 

RR (3) 15 5,5% 12 4,4% 

TS (2) 0 0% 0 0% 

STS (1) 0 0% 0 0% 
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Indonesia dalam melayani konsumen. Frekuensi tertinggi pada item ini berada pada 

skor 4 dengan presentase sebesar 51,1%. Berarti, sebagian besar konsumen setuju 

dengan pernyataan bahwa konsumen merasa puas mengenai sikap awak kabin 

Garuda Indonesia dalam melayani konsumen selama penerbangan. 

4.4.2.3 Kepuasan terhadap Sistem 

 

Tabel 12. Statistik Deskriptif Indikator Kepuasan terhadap Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Item 18: Saya merasa puas dengan kecepetan awak kabin Garuda Indonesia dalam 

memberikan pelayanan 

Item 19: Saya merasa puas dengan ketepatan awak kabin Garuda Indonesia dalam 

pelayanan yang diberikan. 

Item 18 digunakan untuk mengetahui tingkat persetujuan konsumen 

bahwa konsumen merasa puas dengan kecepatan awak kabin Garuda Indonesia 

dalam memberikan pelayanan. Hasil yang ada pada tabel menunjukkan skor 

tertinggi berada pada skor 4 sebesar 58,9%. Hal ini berarti sebagian besar konsumen 

Pernyataan 

(Skor) 

Item 18 Item 19 

F % F % 

SS (5) 88 32,6% 88 32,6% 

S (4) 159 58,9% 167 61,9% 

RR (3) 21 7,8% 13 4,9% 

TS (2) 2 0,7% 2 0,7% 

STS (1) 0 0% 0 0% 
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merasa setuju dengan pernyataan bahwa konsumen merasa puas dengan kecepatan 

awak kabin Garuda Indonesia dalam memberikan pelayanan. Namun, disisi lain 

terdapat sebagian kecil konsumen yang merasa ragu-ragu bahwa mereka merasa 

puas dengan kecepatan awak kabin Garuda Indonesia dalam melayani konsumen 

yaitu sebesar 7,8%. 

Item 19 berisi pernyataan yang digunakan untuk melihat tingkat 

persetujuan konsumen bahwa konsumen merasa puas dengan ketepatan awak kabin 

Garuda Indonesia dalam pelayanan yang diberikan. Frekuensi tertinggi pada item 

ini berada pada skor 4 sebesar 61,9%. Hal ini berarti sebagian besar konsumen 

setuju bahwa mereka merasa puas dengan ketepatan awak kabin Garuda Indonesia 

dalam pelayanan yang diberikan. 

 

4.4.2.4 Kepuasan Financial 

 

Tabel 13. Statistik Deskriptif Indikator Kepuasan Financial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernyataan 

(Skor) 

Item 20 

F % 

SS (5) 98 36,3% 

S (4) 126 46,7% 

RR (3) 41 15,1% 

TS (2) 5 1,9% 

STS (1) 0 0% 



18 
 

Keterangan: 

Item 20: Saya merasa bahwa biaya yang saya keluarkan sesuai dengan pelayanan 

yang saya dapatkan dari awak kabin Garuda Indonesia. 

Item 20 merupakan item terakhir dari keseluruhan pernyataan. Item ini 

digunakan untuk mengetahui tingkat persetujuan konsumen bahwa konsumen 

merasa biaya yang mereka keluarkan sesuai dengan pelayanan yang mereka 

dapatkan dari awak kabin Garuda Indonesia. Frekuensi tertinggi pada item 

pernyataan ini terletak pada skor 4 dengan presentase sebesar 46,7%. Hal ini berati, 

hamper sebagian dari konsumen setuju bahwa biaya yang dikeluarkan sesuai 

dengan pelayanan yang didapatkan dari awak kabin Garuda Indonesia selama 

dalam penerbangan. Tetapi, terdapat pula sebagian kecil konsumen yang memilih 

untuk ragu-ragu dengan skor 3 sebesar 15,1%. Berarti, terdapat sebagian kecil 

konsumen yang ragu-ragu dengan keseusaian biaya yang dikeluarkan dengan 

pelayanan yang didapatkan. 
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4.5 Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen 

4.5.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.5.1.1 Hasil Uji Normalitas 

Penelitian ini menghitung normal atau tidaknya data dengan melihat besaran 

Kolmogrov-Smirnov melalui bantuan program SPSS. Data berdistribusi normal 

atau tidak dapat dilihat dari nilai signifikansi yang apabila signifikansi <0,05 berarti 

data tidak berdistribusi dengan normal. Namun, bila nilai signifikansi >0,05 maka 

data berdistribusi nomal. Hasil Uji normalitas penelitian ini dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 14. Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 275 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.64312793 

Most Extreme Differences 

Absolute .073 

Positive .048 

Negative -.073 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.207 

Asymp. Sig. (2-tailed) .109 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi adalah 0,109. Nilai 

signifikansi 0,109 > 0,05 yang berarti bahwa data berdistribusi dengan normal.  

Selain itu, data berdistribusi degan normal atau tidak juga dapat terloat dari sebaran 

data pada grafik histogram P-P Plot. Data terletak di sekitar garis diagonal, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data juga berdistribusi dengan normal. 
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Gambar 3. Hasil Uji Normalitas 

 

4.5.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R) 

Koefisien determinasi menurut Ghozali (2001) bertujuan untuk mengetahui 

tingkat seberapa jauh kontribusi dari variabel X dengan variabel Y. Kontribusi ini 

dapat terlihat dari perhitungan yang apabila R mendekati 0 , maka kontribusi 

variabel bebas (X)  terbatas terhadap variabel terikat (Y). Sementara apabila R 

mendekati nilai 1, maka variabel bebas mampu berkontribusi dan menjelaskan 

variabel terikat. Adapun hasil perhitungan koefisien determinasi ialah sebagai 

berikut: 
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Tabel 15. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R) 

Model Summary 

Model R Std. Error of the 

Estimate 

1 
.725a 1.64613 

a. Predictors: (Constant), Kualitaspelayanan 

b. Dependent Variable: Kepuasan konsumen 

 

Dari tabel di atas, maka nlai koefisien determiasi (R) pada penelitian ini 

ialah 0,725 atau 72,5%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kualitas 

pelayanan mampu berkontibusi dengan besar terhadap variabel bebas yaitu 

kepuasan konsumen sebesar 72,5%. Dikatakan besar karena besar nilai koefisien 

determinasi pada penelitian mendekai nilai 1. Berdasarkan data tersebut, maka 

varoabel kulitas pelayanan dianggap mampu dalam menjelaskan variabel kepuasan 

konsumen. 

Kemudian, dilihat dari segi estimasi standar error pada tabel ini, maka hasil 

yang didapatkan ialah standar error penelitian sebesar 1,64% yang berarti jumlah 

errornya kecil. Apabila standar error semakin kecil nilainya, maka sampel diduga 

lebih akurat dan representatif dalam mewakili populasi, semingga semakin mudah 

dalam memprediksi kontribusi variabel. 
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4.5.3 Hasil Uji Hipotesis (Uji T) 

Ketentuan untuk pengujian hipotesis ini ialah apaila thitung > ttabel maka H0 

diterima, yang berarti X secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y. Uji T ini 

digunakan untuk mengetahui besar pengaruh yang signifikan oleh variabel bebas 

terhadap variabel terikat, dalam penelitian ini ialah pengaruh variabel kualitas 

pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Hasil pengujian hipotesis menggunakan 

uji T pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 16. Hasil Uji Hipotesis (Uji T) 

                                                                       Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 7.290 1.097  6.643 .000 

TOTALx .315 .018 .725 17.393 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasankonsumen 

 

Pada tabel tersebut diperoleh hasil bahwa penelitian ini memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai thitung 17,393. Dapat dilihat bahwa nilai thitung 

pada penelitian ini lebih besar daripada ttabel dengan nilai 17,393 > 1,981 dan nilai 

signifikansinya sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dapat ditarik kesimpulan 

dari penjabaran tersebut bahwa pengaruh antara variabel kualitas pelayanan dengan 

kepuasan konsumen berpengaruh signifikan. 
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4.5.4 Hasil Uji Model Empirik Regresi Linier Sederhana 

Pengujian empirik regresi linier sederhana bertujuan unuk mengetahui 

seberapa besar tingkat kenaikan variabel terikat yang dalam penelitian ini ialah 

kepuasan konsumen, yang dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu kualitas 

pelayanan. Selain itu, dari model empirik regresi ini juga dapat terlihat hipotesis 

mana yang ditolak atau diterima ditinjau dari besar nilai signifikansinya. Adapun 

hasil pengujian model regresi linier sederhana pada penelitian ini ialah sebagai 

berikut: 

Tabel 17. Hasil Uji Model Empirik Regresi Linier Sederhana 

                                                                       Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 7.290 1.097  6.643 .000 

TOTALx .315 .018 .725 17.393 .000 

a. Dependent Variable: totally 

 

Dari tabel di atas, didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi penelitian ini 

ialah sebesar 0,000 yang berarti signifikansi kurang dari 0,05 sehingga HO atau 

hipotesis awal ditolak dan H1 diterima. H0 pada penelitian ini adalah tidak adanya 

pengaruh antara kualitas pelayanan awak kabin Garuda Indonesia terhadap 

kepuasan konsumen. Sementara H1 pada penelitian ini adalah ada pengaruh antara 

kualitas pelayanan awak kabin Garuda Indonesia terhadap kepuasan konsumen. 

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kualitas pelayanan (X) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan konsumen (Y).  
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Penelitian ini menggunaan penetapan standar error sebesar 0,05 atau 5%, 

sehingga didapat taraf kepercayaan sebesar 0,95 atau 95% sebagai hasil 

pengurangan dari  standar error. Penelitian ini memperoleh hasil standar error 

sebesar 1,097 yang berarti taraf kepercayaan regresi penelitian ini tergolong kecil, 

disebabkan oleh standar error yang besarannya lebih besar dari 0,95 atau 95%. 

Tabel ini juga memperlihatkan hasil koefisien regresi atau konstan a =7,290, 

dan nilai koefisien regresi b = 0,315. Dari hasil ini berarti koefisien regresi (b) 

bernilai positif, sehingga ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan (X) 

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen (Y). Dengan kata lain, semakin 

meningkat kualitas pelayanan, maka akan meningkat pula kepuasan konsumen. 

Kemudian, apabila nilai a dan b dimasukkan ke dalam persamaan model regresi 

linier sederhana, maka akan didapatkan persamaan sebagai berikut: 

Y = 7,290 + 0,315 X 

Dengan ketentuan bahwa Y ialah variabel dependen, a ialah nilai kosntanta, 

b merupakan koefisien regresi, dan X sebagai variabel bebas. Dari persmaaan ini, 

maka disimpulkan untuk a = 7,290, apabila kualitas pelayanan (X) bernilai nol (0) 

maka kepuasan konsumen (Y) akan bernilai 7,290. Sementara itu, untuk b = 0,315, 

yaitu apabila kualitas pelayanan (X) meningkat sebesar satu satuan , maka kepuasan 

konsumen juga akan meningkat sebesar 0,315. 
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4.6 Pembahasan 

Hasil regresi linear sederhana penelitian ini mendapatkan hasil dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05 maka H1 diterima. Oleh karena itu, 

terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan awak kabin Garuda 

Indonesia terhadap kepuasan konsumen di Kota Malang. Kemudian, untuk nilai 

hasil koefisiensi regresi ialah sebesar 7,290 dan nilai koefisiensi regresi sebesar 

0,315. Mengacu pada hasil dari uji hipotesis, didapatkan hasil hasil bahwa nilai 

thitung sebesar 17,393 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Maka dari itu, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pengaruh antara variabel kualitas pelayanan dengan 

kepuasan konsumen memiliki pengaruh yang signifikan. 

Kemudian, setelah melihat hasil diatas maka penelitian ini memperlihatkan 

bahwa adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen yang 

selaras dengan penelitian terdahulu milik Kusmiati (2015) dengan hasil bahwa 

kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen di Koperasi 

“Kopi Maniez Pondok pesantren Nurul Ummah Putri Yogyakarta”. Tetapi 

penelitian ini tidak selaras dengan penelitian terdahulu milik Qomariah (2012) 

dengan hasil tidak adanya pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan mahasiswa. 

Penelitian ini dianalisis melalui kaca mata konsumen Garuda Indonedia di Kota 

Malang terhadap kualitas pelayanan awak kabin. Pada penelitian ini kuesioner yang 

digunakan ialah dalam google form yang disebarkan kepada konsumen Garuda 

Indonesia di Kota Malang. 
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Konsumen di Kota Malang 

 

  

 

 

 

 

          

        Gambar 4. Diagram Batang Skor Indikator Kualitas Pelayanan 

Diagram di atas menunjukkan bahwa mayoritas konsumen Garuda 

Indonesia setuju dengan kualitas pelayanan awak kabin Garuda Indonesia di Kota 

Malang berdasarkan hasil dari pernyataan kuesioner yang telah disebar. Dapat 

dilihat bahwa rata-rata nilai dari indikator kualitas pelayanan mencapai skor 2000. 

Tetapi, rata-rata keseluruhan indikator tidak imbang dikarenakan ada perbedaan 

pada jumlah pernyataan di tiap item dalam indikator. Indikator reliabilitas dengan 

item pernyataan sebanyak 3 item, daya tanggap dengan item pernyataan sebanyak 

2, jaminan meliputi 5 item pernyataan, empati terdiri dari 2 item pernyataan, dan 

bukti fisik denagn 2 item peenyataan.  

Secara garis besar, dari keseluruhan indikator kualitas pelayanan, terdapat 

indikator yang nilainya paling tinggi dan indikator yang nilainya paling rendah. 

Indikator dominan atau paling tinggi pada kualitas pelayanan adalah indikator 

jaminan. Sementara untuk indikator yang nilainya paling rendah adalah indikator 
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empati. Namun, apabila ditinjau lebih spesifik, item pernyataan yang memiliki nilai 

paling tinggi ialah item pernyataan 1 dalam indikator bukti fisik.  

Jaminan sebagai indikator dengan nilai tertinggi, terbukti dapat 

mempengaruhi kepuasan konsumen. Pernyataan ini selaras dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Wahab dan Widiyanti (2014) yaitu jaminan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Lupiyoadi dan Hamdani 

(2006) menyatakan bahwa jaminan merupakan pengetahuan, kesopansantuan, dan 

kemampuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri konsumen terhadap perusahaan. 

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka menurut konsumen, awak kabin PT. Garuda 

Indonesia telah memberikan pelayanan berbasis pengetahuan, sopan santun, dan 

mampu dalam menumbuhkan rasa percaya konsumen terhadap awak kabin Garuda 

Indonesia. 

Pada indikator jaminan terdapat 5 item pernyataan yaitu item 6-10. Item 

pernyataan 6 ditujukan untuk mengetahui bahwa awak kabin Garuda Indonesia 

dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen terkait pelayanan. Item ini menduduki 

posisi pertama terbanyak dengan skor sebesar 1.190. Menurut Kotler (2001) hal ini 

dapat disebabkan oleh keterampilan karyawan dalam memberikan informasi, 

memberikan layanan, dan memberikan kemamanan mampu menumbuhkan 

kepercayaan konsumen kepada perusahaan. Oleh karena itu, Garuda Indonesia 

tidak kehilangan konsumennya pada tahun 2017 dikarenakan konsumen sudah 

percaya dengan apa yang diberikan Garuda Indonesia seperti rasa aman, serta 

keterampilan awak kabin dalam memberikan informasi dan pelayanan yang 

diinginkan konsumen. Selain itu, bila ditinjau dari segi konsumen, penilaian tinggi 
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pada item 6 dalam indikator jaminan ini berarti bahwa awak kabin Garuda 

Indonesia telah berhasil menumbuhkan kepercayaan pada konsumen. 

Selanjutnya, item pernyataan 7 digunakan untuk melihat bahwa awak kabin 

Garuda Indonesia dapat menciptakan rasa aman bagi konsumen. Pernyataan ini 

memiliki skor sebesar 1.155. Oktaviana (2016) mengatakan perusahaan jasa wajib 

memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumennya. Dimana hal ini membuat 

konsumen Garuda Indonesia di Kota Malang merasa aman dengan apa yang telah 

diberikan awak kabin Garuda Indonesia kepada konsumen. 

 Item pernyataan 8 bertujuan untuk mengetahui bahwa awak kabin Garuda 

Indonesia memiliki pengetahuan dalam menjawab pertanyaan konsumen. Hardiyati 

(2010) mengatakan dimana perusahaan jasa mempunyai pengetahuan dan 

memahami kebutuhan konsumen secara spesifik dalam melayani konsumennya. 

Dengan kata lain awak kabin Garuda Indonesia memiliki pengetahuan dalam 

menjawab pertanyaan konsumen di Kota Malang. 

Item pernyataan 9 yaitu mengenai awak kabin Garuda Indonesia terampil 

dalam memberikan informasi terhadap konsumen. Item ini memiliki skor sebesar 

1.169. Parasuraman, dkk (1998) menyatakan bahwa hal ini dapat disebabkan oleh 

keterampilan dan kemampuan dalam memberikan informasi yang dapat 

menumbuhkan rasa percaya pada konsumen kepada perusahaan. Hal ini 

berimplikasi pada penilaian konsumen yang merasa bahwa awak kabin Garuda 

Indonesia telah terampil dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

konsumen selama penerbangan. Sehingga, konsumen dapat percaya dan merasa 

puas dengan infomasi yang diberikan oleh awak kabin. 
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Item terakhir ialah item pernyataan 10, yakni awak kabin Garuda Indonesia 

memiliki pengetahuan terhadap produk secara tepat. Menurut Umar (2003) 

pelayanan yang baik bagaimana karyawan dapat memberikan pengetahuan produk 

secara tepat kepada konsumennya. Melihat hasil responden pada penelitian, bahwa 

awak kabin Garuda Indonesia mampu memberikan pengetahuan produk kepada 

konsumennya secara tepat. 

Disamping indikator yang memiliki nilai paling tinggi, terdapat pula 

indikator dengan nilai rendah pada variabel kualitas pelayanan yaitu indikator 

empati. Menurut Devito (2015) empati merupakan kemampuan seseorang untuk 

merasakan langsung apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain, atau 

kemampuan untuk memahami suatu masalah dari sudut pandang orang lain. Selain 

itu, Agyapong (2011, h. 205) juga turut memaparkan mengenai empati dalam dunia 

jasa yakni “Empathy involves the provision of caring and attention to customers. 

These includes access, communication, and understanding the customer”.  

Jadi, dapat dipahami indikator empati yang dinilai masih tergolong rendah 

menurut kacamata konsumen memiliki arti bahwa awak kabin masih kurang dalam 

memahami, mengerti, serta peduli dengan persoalan yang dialami konsumen 

selama penerbangan. Kurangnya empati dapat berimplikasi pada konsumen yang 

merasa kurang diayomi dan kurangnya komunikasi dengan awak kabin mengenai 

persoalan yang konsumen rasakan. Lebih spesifik, dapat diketahui bahwa indikator 

empati pada penelitian ini terdiri dari dua item pernyataan, yakni item pernyataan 

11 dan 12. Item pernyataan 11 memiliki skor jawaban sebesar 1.113. Kemudian, 

item pernyataan 12 memiliki skor sejumlah 1.101.  
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Item pernyataan 11 bertujuan untuk mengetahui kemampuan awak kabin 

Garuda Indonesia dalam memahami permasalahan konsumen selama penerbangan. 

Sebagai item pernyataan terendah, maka konsumen Garuda Indonesia menilai 

bahwa awak kabin Garuda Indonesia masih kurang untuk memahami persoalan 

yang dialami konsumen selama penerbangan. Hal ini menurut Fikri, Wiyani, dan 

Suwandaru (2016) disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang dapat ditinjau dari 

segi komunikasi yang baik, kemudahan dalam melakukan hubungan, serta 

perhatian pribadi. Sehingga, konsumen menganggap bahwa awak kabin Garuda 

Indonesia masih kurang untuk peduli terhadap masalah dan keadaan konsumen 

karena kurangnya keinginan dalam memahami. 

Selanjutnya, item pernyataan 12 ditujukan untuk mengetahui persetujuan 

konsumen akan kemampuan awak kabin Garuda Indonesia dalam memberikan 

perhatian personal terhadap masalah yang dialami konsumen selama penerbangan. 

Errikson (2011) menyatakan bahwa hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya rasa 

untuk menempatkan pikiran, perasaan, serta mendengarkan keluhan konsumen. 

Oleh karena itu, bila dilihat dari sudut pandang konsumen, penyebab kurangnya 

kemampuan awak kabin Garuda Indonesia dalam memberikan perhatian personal 

ialah dikarenakan awak kabin kurang menempatkan pikiran dan perasaannya 

sehingga belum terwujud perhatian personal yang dinginkan antara awak kabin 

dengan konsumen selama penerbangan. 

Disamping indikator paling tinggi dan indikator yang paling rendah, 

terdapat pula indikator lain dari kualitas pelayanan yang turut berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen. Indikator tersebut diantara lain ialah reliabilitas, bukti fisik, 
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dan daya tanggap. Indikator reliabilitas menempati kedua terbanyak setelah 

indikator jaminan. Pada penelitian ini, indikator reliabilitas memiliki pengaruh 

terhadap kepuasan konsumen yang dimana selaras dengan hasil penelitian 

Oktaviana (2016) yaitu reliabilitas merupakan indikator yang dapat berpengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen. Tjiptono (2006) turut menyatakan bahwa 

realibilitas adalah kemampuan jasa pelayanan dalam memberikan janji tepat dan 

dapat dipercaya. Maka dari itu, konsumen Garuda Indonesia merasa bahwa awak 

kabin Garuda Indonesia dapat dipercaya dalam memberikan pelayanan. 

Pada indikator reliabilitas terdapat tiga item pernyataan, item 1 memiliki 

skor sebanyak 1.176, item pernyataan 2 dengan skor 1.192, dan item pernyataan 3 

mendapatkan skor 1.157. Untuk item 1 menjelaskan bagaimana awak kabin Garuda 

Indonesia akurat dalam memberikan layanan kepada konsumen. Tjiptono (2006) 

menyatakan bahw ahal ini dapat disebabkan oleh kemampuan menjawab 

pertanyaan dari konsumen dengan akurat dapat berimplikasi pada tingkat 

kepercayaan konsumen. Sehingga, konsumen Garuda Indonesia menilai bahwa 

awak kabin Garuda Indonesia memberikan jawaban yang akurat pada tiap 

pertayaang yang diberikan konsumen selama penerbangan. 

Selanjutnya, item pernyataan 2 menjelaskan tentang awak kabin Garuda 

Indonesia yang dapat diandalkan dalam memberikan layanan kepada konsumen. 

Rinala, Yudana, Natajaya (2017) menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh 

pemberian informasi yang jelas kepada konsumen dapat membuat konsumen 

mengandalkan jasa. Maka dari itu, konsumen merasa bahwa awak kabin Garuda 
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Indonesia mampu untuk diandalkan dalam memberikan layanan selama 

penerbangan. 

Kemudian item pernyataan 3 bertujuan untuk melihat kesetujuan konsumen 

mengenai awak kabin Garuda Indonesia yang memberikan layanan dalam 

penerbangan sesuai dengan waktu yang disepakati. Hal ini selaras dengan 

pernyataan Wahab dan Widiyanti (2014) kemampuan memberikan jadwal 

keberangkatan dan kedatangan yang sesuai dengan apa yang terlampir pada tiket 

konsumen. Berdasarkan hasil tersebut maka, konsumen Garuda Indonesia di Kota 

Malang merasa bahwa awak kabin Garuda Indonesia menjadikan awak kabin yang 

tepat waktu sesuai waktu yang telah disepakati. 

Indikator selanjutnya adalah bukti fisik dengan skor 2.431. Indikator ini 

terdiri dari dua item pernyataan. Item pernyataan 13 yakni awak kabin Garuda 

Indonesia berpenampilan sopan dan rapih selama penerbangan mendapat posisi 

pertama dengan skor 1.239. Selaras dengan pendapat Tjiptono (2006) menjelaskan 

bahwa hal ini dapat disebabkan oleh kerapian karyawan, peralatan yang modern, 

serta kebersihan armada dapat menunjang kepuasan konsumen. Sehingga, 

konsumen merasa bahwa penampilan sopan dan rapih yang igunakan awak kabin 

menjadi salah satu penunjang dalam kepuasan mereka selama penerbangan. 

Selanjutnya, item pernyataan 14 memiliki skor sebesar 1.192. Item ini 

ditujukan untuk mengetahui persteujuan konsumen mengenai awak kabin Garuda 

Indonesia terampil dalam menggunakan fasilitas pelayanan selama penerbangan. 

Melihat hasil dari skor diatas dapat disimpulkan bahwa awak kabin Garuda 
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Indonesia cukup terampil dalam menggunakan fasilitas pelayanan selama 

penerbangan berlangsung.  

Indikator berikutnya adalah daya tanggap dengan skor 2.287 yang terdiri 

dari dua item pernyataan. Item pernyataan 4 ialah awak kabin Garuda Indonesia 

memberikan layanan dengan cepat kepada konsumen. Item ini memiliki skor 

sebesar 1.144. Kemudian, item pernyataan 5 diposisi kedua hanya terpaut satu poin 

dengan skor 1.143 yaitu awak kabin Garuda Indonesia merespon dengan 

permintaan konsumen secara cepat. Menurut Umar (2003) daya tanggap adalah 

kesigapan atau respon karyawan dalam membantu konsumen dan memberikan 

pelayanan yang tepat dan cepat. Berdasarkan pada hasil skor mengenai daya 

tanggap maka, konsumen setuju bahwa awak kabin Garuda Indonesia telah 

memberikan layanan yang cepat dan respon yang sigap selama penerbangan. Hal 

ini dapat berimplikasi pada kepuasan konsumen dan membuat konsumen merasa 

terbantu dengan kecepatan respon dari awak kabin.  

Dari hasil yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa dari sudut 

pandang konsumen, kualitas pelayanan yang diberikan oleh awak kabin Garuda 

Indonesia terhadap konsumen terjalin memuaskan dan sesuai harapan bila ditinjau 

dari aspek keandalan, bukti fisik, daya tanggap, serta jaminan. Namun, disisi lain 

konsumen merasa bahwa awak kabin Garuda Indonesia masih kurang dalam 

memberikan rasa empati kepada konsumen selama penerbangan. Hal ini bukan 

berarti awak kabin sama sekali tidak berempati, tetapi awak kabin Garuda Indonesia 

lebih menonjol dan dominan apabila dinilai dari aspek-aspek lain mengenai kualitas 

pelayanan yang diberikan selain empati. 
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Gambar 5. Kerangka Hasil
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financial 

Kualitas Pelayanan 

(Variabel X) 
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(reliability) 

Daya tanggap 

(responsiveness) 

Parasuraman (1988) mengatakan 

kualitas pelayanan merupakan sikap 

yang berhubungan dengan 

keunggulan dari suatu jasa 

pelayanan. 

Jaminan 

(assurance) 

Empati 

(empathy) 

Bukti Fisik 

(tangibles) 

Kepuasan Konsumen 

(Variabel Y) 

Kassim dan Abdullah (2010) 

menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan yang tinggi dapat 

meningkatkan kepuasan dan 

berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen. 

Selnes (1998) mengatakan kepuasan 

konsumen merupakan perasaan yang 

dimiliki pihak lain dalam usaha 

untuk membangun hubungan baik 

antara perusahaan jasa atau produk 

dengan konsumen. 

Rasa Senang Kepuasan Terhadap 

Pelayanan 

Kepuasan 

Terhadap Sistem 
 

Kualitas pelayanan awak kabin Garuda Indonesia memberikan pengaruh positif 

dan signifkan terhadap kepuasan konsumen di Kota Malang. Variabel kualitas 

pelayanan berkontibusi besar dalam menerangkan variabel kepuasan konsumen. 

Hasil koefisien regresi linear sederhana menunjukkan hasil positif, berarti 

semakin meningkat kualitas pelayanan, maka akan meningkat pula kepuasan 

konsumen. 
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