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ABSTRAK 

 

Raissalia Thalita Dwina, 2015, Hubungan Kualitas Pelayanan, Reputasi 

Perusahaan, dan Loyalitas Pelanggan pada Maskapai Bertarif Rendah 

(LCC) di Indonesia, Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom.,Ph.D. 

Sejak munculnya konsep maskapai bertarif rendah (LCC) di Indonesia, 

peminatnya terus bertambah banyak seiring berjalannya waktu dan membuat tiga 

maskapai LCC terbesar di Indonesia yaitu Lion Air, Citilink, dan Indonesia Air 

Asia menguasai market share penumpang domestik di Indonesia. Kualitas 

pelayanan yang rendah hingga menyebabkan kecelakaan pesawat seolah tidak 

begitu dihiraukan oleh calon penumpang saat membeli tiket pesawat. Dalam 

penelitian ini ditemukan tiga alasan penumpang memilih maskapai LCC yaitu 

harga yang murah dan terjangkau, ketersediaan rute dan jadwal penerbangan. 

Penelitan ini berusaha melihat apakah ketiga alasan tersebut memiliki peran dalam 

membentuk loyalitas penumpang maskapai LCC sehingga mengabaikan kualitas 

pelayanannya dan melihat bagaimana peran Public Relations dalam membangun 

hubungan baik antara maskapai dan penumpang. Metode kuantitatif digunakan 

dalam penelitian ini dengan teknik analisis SEM (Structural Equation Modelling). 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penumpang akan tetap memilih maskapai 

LCC sebagai transportasi perjalanan udaranya karena yang mereka butuhkan 

adalah harga yang murah dan terjangkau, pilihan rute penerbangan yang luas dan 

pilihan jadwal penerbangan yang banyak, bukan kualitas pelayanannya ataupun 

reputasi perusahaannya. Oleh karena itu peran manajemen excellence Public 

Relations dalam menciptakan loyalitas pelanggan LCC dibutuhkan untuk 

membuat program-program komunikasi yang berisi rencana-rencana penjualan 

dengan menawarkan paket perjalanan dengan konsep one-stop shopping yang 

memudahkan penumpang dan dapat meningkatkan serta menjaga loyalitas 

penumpang. 

Kata kunci: Kualitas pelayanan, reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, maskapai LCC, 

Excellence Public Relations, one-stop shopping. 
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ABSTRACT 

 

Raissalia Thalita Dwina, 2015, The Relations between Service Quality, 

Corporate Reputation and Customer Loyalty in Indonesia’s Low Cost 

Carrier, Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M.Kom.,Ph.D. 

Since the advent of the concept of low-cost carrier (LCC) in Indonesia, the 

demand has continued to increase in number over time and made the three largest 

LCC airlines in Indonesia namely Lion Air, Citilink, and Indonesia Air Asia 

dominate the domestic passenger market share in Indonesia. The low quality of 

service that causes airplane accidents seems to be ignored by the passengers when 

buying plane tickets. In this study, three reasons were found for passengers 

choosing LCC airlines, namely cheap and affordable prices, the availability of 

route and flight schedules. This research tries to see whether the three reasons 

have a role in shaping the loyalty of LCC airline passengers so that it ignores the 

quality of its services and relate it to how the role of Public Relations in building 

good relations between airlines and passengers. Quantitative methods are used in 

this study with SEM (Structural Equation Modeling) analysis technique. The 

results of this study state that passengers will continue to choose LCC as their air 

travel transportation because what they need is cheap and affordable prices, a 

wide choice of flight routes and many flight schedule choices, not the quality of 

service or the reputation of the company. Therefore the management role of public 

relations excellence in creating customer loyalty LCC is needed to create 

communication programs that contain sales plans by offering travel packages with 

a one-stop shopping concept that facilitates passengers and can increase and 

maintain passenger loyalty. 

Keywords: Service quality, company reputation, customer loyalty, LCC airlines, 

Excellence Public Relations, one-stop shopping. 
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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 British Institute Public Relations (IPR) mendefinisikan Public Relations 

adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan 

dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik (good will) dan saling 

pengertian antara organisasi dengan publiknya. Pertemuan asosiasi-asosiasi Public 

Relations di Mexico City pada 1978 menghasilkan ‗The Mexican Statement’ 

mendefinisikan bahwa Public Relations sebagai suatu seni sekaligus ilmu sosial 

yang menganalisis berbagai kecenderungan, memperkirakan setiap 

konsekuensinya, memberi masukan dan saran-saran kepada para pemimpin 

organisasi, serta menerapkan program-program tindakan yang terencana untuk 

melayani kebutuhan organisasi dan kepentingan publiknya. Definisi tersebut 

mencakup aspek-aspek Public Relations dengan aspek-aspek ilmu sosial dari 

sebuah organisasi, yaitu tanggung jawab organisasi atas kepentingan publik atau 

kepentingan masyarakat luas. Setiap organisasi dinilai berdasarkan kegiatan usaha 

yang dijalankan, sehingga PR berkaitan dengan niat baik (goodwill) dan nama 

baik atau reputasi (Jefkins, 2003, h.10).  

 Definisi lain dikemukakan oleh Public Relations Society of America 

(PRSA), yaitu Public Relations membantu suatu organisasi dan publiknya untuk 

beradaptasi satu sama lain, Public Relations sebagai upaya organisasi untuk 



2 

 

 

meraih kerja sama dengan sekelompok orang, dan juga Public Relations 

membantu organisasi berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan publik 

utama mereka. Di Inggris, Chartered Institute of Public Relations (CIPR) 

mengenalkan dimensi baru pada definisinya yakni Public Relations adalah disiplin 

ilmu tentang menjaga reputasi yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman 

dan dukungan, serta untuk memengaruhi opini dan perilaku. Kegiatan yang 

dilakukan oleh Public Relations merupakan usaha untuk membangun dan 

mempertahankan niat baik dan saling pengertian antara sebuah organisasi dan 

publiknya (Butterick, 2012, h.8-9). Kemudian Cutlip, Center & Broom 

mendifinisikan Public Relations adalah fungsi manajemen yang membangun dan 

mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan 

publik yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Definisi 

ini menempatkan Public Relations sebagai sebuah fungsi manajemen. Public 

Relations juga memiliki basis moral dan etis yaitu pembentukan dan pemeliharaan 

hubungan baik yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publik 

(Cutlip,Center & Broom, 2011, h.6). Dari beberapa definisi Public Relations yang 

peneliti dapatkan, peneliti menyimpulkan bahwa Public Relations merupakan 

sebuah fungsi manajemen yang berusaha membangun hubungan baik dan saling 

pengertian antara organisasi dan publiknya serta mendapatkan pemahaman dan 

dukungan agar tercipta opini positif pada publiknya yang berujung pada citra 

korporat yang positif guna meraih reputasi organisasi. 

Citra korporat merupakan gambaran keseluruhan yang dibangun dari 

semua unsur yang ada di dalam perusahaan, seperti kualitas produk/jasa, perilaku 



3 

 

 

karyawan, keuangan, hingga tanggungjawab sosial perusahaan terhadap 

lingkungan (CSR). Perusahaan dengan citra positif dianggap memiliki kredibilitas 

di mata publik. Menurut Kriyantono (2008, h.10), kredibilitas mencakup dua hal 

yaitu kemampuan (expertise) dan kepercayaan (trustworthy). Dalam hal 

kemampuan (expertise), publik berpresepsi bahwa perusahaan memiliki 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepentingan publik, 

misalnya perusahaan mampu menghasilkan produk-produk berkualitas. Sementara 

dalam hal kepercayaan (trustworthy), publik berpresepsi bahwa perusahaan dapat 

dipercaya untuk tetap menjaga kepentingan bersama, tidak semata-mata mengejar 

keuntungan bisnis namun juga tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan 

konsumen. 

Citra korporat yang positif merupakan syarat utama untuk meraih reputasi 

perusahaan di mata masyarakat. Argenti dan Druckenmiller (dalam Butterick, 

2014) mendefinisikan reputasi sebagai representasi kolektif dari citra yang 

dimiliki orang-orang dalam suatu organisasi baik yang terlibat dalam kegiatannya 

maupun yang dilayani oleh organisasi tersebut, citra ini dibangun dalam waktu 

yang lama dan dinilai dari program, kinerja perusahaan, serta persepsi dan 

perilaku orang-orang tersebut terhadap perusahaan. Reputasi perusahaan sangatlah 

penting untuk memberikan masyarakat sebuah gambaran tentang track record 

perusahaan yang nantinya akan menjadi persepsi masyarakat terhadap perusahaan. 

Reputasi merupakan sebuah asset perusahaan yang berharga karena faktanya 

terdapat sebuah hubungan linear yang positif antara reputasi perusahaan dengan 

kesuksesan sebuah perusahaan/organisasi (Gibson, Gonzales & Castanon, 2006, 
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h.15). Dalam dunia bisnis, reputasi perusahaan sangatlah penting demi 

menggerakkan roda perekonomian sebuah perusahaan. Reputasi perusahaan yang 

baik dapat membantu meningkatkan penjualan dan saham sebuah perusahaan 

(Shapiro, dalam Leblanc & Nguyen, 2001, h.229).  

Reputasi sepenuhnya dimiliki oleh publik dan tidak dapat dibentuk oleh 

perusahaan melalui iklan-iklan yang dibuatnya. Oleh karena itu, perusahaan harus 

mampu memenuhi kebutuhan informasi publiknya mengingat mereka tidak 

memiliki akses yang penuh untuk informasi perusahaan, dan hal ini dapat 

dilakukan oleh seorang Public Relations professional (Gibson, Gonzales & 

Castanon, 2006, h.16). Dalam meraih reputasi perusahaan, terdapat enam dimensi 

yang harus diperhatikan oleh seorang Public Relations. Enam dimensi reputasi 

perusahaan ini dikembangkan oleh Reputation Institute dengan sebuah perusahaan 

riset pasar bernama Harris Interactive pada tahun 1998 yang salah satunya 

merupakan dimensi products and services (produk dan pelayanan). Dimensi 

produk dan pelayanan dibentuk dari persepsi akan kualitas, inovasi, nilai, dan 

keandalan produk dan layanan suatu perusahaan (Fombrun & Foss, 2005). Seperti 

yang telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk meraih citra positif yang berujung 

reputasi baik, perusahaan dinilai kredibel ketika mampu memenuhi kebutuhan 

publiknya, dalam hal ini dapat kita sebut sebagai produk dan pelayanan. 

Penjelasan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berhubungan dengan 

reputasi perusahaan. 

 Kualitas pelayanan atau kualitas jasa oleh Lewis dan Booms didefinisikan 

sebagai pengukuran terhadap baik atau buruknya tingkat layanan yang diberikan 
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oleh penyedia jasa agar mampu memenuhi ekspektasi pelanggan (Tjiptono & 

Chandra, 2005). Adapun hubungan antara kualitas pelayanan dengan reputasi 

perusahaan peneliti temukan dalam beberapa penelitian terdahulu. Diantaranya 

adalah Walsh dan Beatty yang menyatakan bahwa kualitas produk dan jasa 

merupakan salah satu faktor yang diperhatikan oleh pelanggan dalam menilai 

reputasi sebuah perusahaan. Mereka menambahkan bahwa reputasi perusahaan 

dapat dipengaruhi oleh pelayanan yang dipercaya dan memuaskan pelanggan 

(Walsh dkk., 2008, h.191). Castro, Lopez, & Saez (2006, h.369) 

mengelompokkan kualitas produk dan jasa sebagai faktor yang menunjang 

reputasi bisnis yang merupakan komponen dari reputasi perusahaan. Wang, Lo, & 

Hui (2003, h.81) juga menemukan bahwa kualitas produk dan jasa memiliki 

pengaruh signifikan terhadap reputasi industri perbankan di Cina. Kemudian studi 

‗Pengaruh Kualitas Layanan dan Persepsi Harga Terhadap Minat Beli Melalui 

Reputasi dan Word Of Mouth Pada Maskapai Berbiaya Rendah‘ oleh Oktav dan 

Sukresna (2018, h.8) juga menemukan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh maskapai berbiaya rendah berpengaruh terhadap reputasinya.  

 Tujuan Public Relations berikutnya adalah membangun hubungan baik 

dengan publiknya sebagaimana juga dijelaskan dalam teori excellence. Menurut 

Kriyantono (2008, h.20), pada tahap ini sudah tercipta jalinan kerjasama yang 

terwujud dalam perilaku publik yang secara nyata mendukung program-program 

perusahaan, seperti ikut menyukseskan kampanye Public Relations atau 

menunjukkan loyalitas dalam pemakaian produk dan jasa perusahaan. Menurut 

Oliver, loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan untuk kembali melakukan 
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pembelian produk/jasa yang ia pilih secara konsisten kedepannya, meskipun ada 

situasi tertentu dan usaha pemasaran yang berpotensi untuk mengubah perilaku 

pelanggan (Hurriyati, 2008, h.129). Dengan demikian dapat dikatakan loyalitas 

timbul ketika adanya pembelian ulang yang dilakukan oleh pembeli. Bagi Public 

Relations, loyalitas menjadi sebuah hal yang penting karena merupakan tolak ukur 

mencapai tujuan hubungan baik antara perusahaan dengan publiknya demi 

terlaksananya praktik Public Relations yang excellence.  

J.E Grunig menyebutkan betapa pentingnya membangun hubungan dengan 

publik yang meningkatkan kemampuan sebuah organisasi untuk mencapai 

tujuannya (dalam Ledingham & Bruning, 2009, h.xiii). Schnaars menyebutkan 

bahwa tujuan sebuah bisnis adalah menciptakan para pelanggan yang puas 

(Tjiptono dan Chandra, 2005). Kualitas menurut Hannan dan Karp merupakan 

salah satu ―The big eight factors” yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam 

upaya memenuhi kebutuhan pelanggan demi menciptakan kepuasan pelanggan 

(Musanto, 2004, h.126). Konsep kualitas sering dijadikan ukuran relatif 

kesempurnaan atau kebaikan sebuah produk atau jasa. Kualitas memberikan suatu 

dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan 

perusahaan. Pelanggan akan loyal apabila puas akan keuntungan yang diperoleh 

dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan (Syah, 2013, h.210). Dari 

penjelasan- penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan kualitas 

pelayanan dengan loyalitas pelanggan. Hubungan tersebut dijelaskan pada 

beberapa penelitian terdahulu seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Xhema, 

Metin, & Groumpos (2018, h.291) tentang pengaruh switching cost, citra 
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perusahaan, dan kualitas produk pasar eceran Kosovo terhadap loyalitas 

pelanggan menemukan bahwa loyalitas pelanggan dapat dipengaruhi oleh kualitas 

produk, reputasi di pasaran, lokasi toko, dan level harga. Kemudian penelitian 

yang dilakukan oleh Caruana (2002, h.821) dan Pamies (2012, h.1267) 

menemukan bahwa kualitas pelayanan memengaruhi loyalitas pelayanan melalui 

peran mediasi kepuasan pelanggan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Putra dan Suryoko (2016, h.8) menemukan bahwa terdapat pengaruh antara 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan Sriwijaya Air rute Jakarta-

Semarang, hubungan kedua variabel ini akan meningkat saat ditambahkan 

kepuasan pelanggan sebagai variabel perantara.  

 Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dirangkum, dapat peneliti 

simpulkan secara teori bahwa kualitas pelayanan memiliki hubungan dengan 

reputasi perusahaan dan loyalitas pelanggan. Ini berarti peneliti dapat berasumsi 

jika kualitas pelayanan yang diberikan kepada penumpang baik dan memuaskan 

maka akan meningkatkan reputasi sebuah maskapai dan loyalitas penumpangnya. 

Namun pada praktiknya, kenyataan yang ada dilapangan tidak sejalan dengan 

teori yang ada. Di Indonesia, maskapai LCC memiliki jumlah peminat yang besar. 

Terbukti dengan jumlah penumpang Lion Air saja yang berhasil mencapai 

33.131.053 atau 34% dari jumlah penumpang penerbangan domestik di tahun 

2017 dan menjadi penumpang domestik terbanyak pada tahun 2017 yang totalnya 

96.890.664 (Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub,2017).  

 Namun dibalik jumlah pencapaian yang besar tersebut terdapat catatan 

hitam tentang kualitas pelayanan maskapai LCC. Maskapai Lion Air sendiri 
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mencatat rekor untuk kecelakaan maskapai terbanyak dalam satu dekade terhitung 

sejak 2008-2018 yaitu total jumlah kecelakaan sebanyak tujuh peristiwa dengan 

189 korban jiwa (Adzkia, 2018). Selain keamanan yang rendah, citra buruk 

lainnya tentang maskapai LCC yang berkembang di masyarakat Indonesia adalah 

bahwa maskapai LCC merupakan maskapai yang tidak tepat waktu, dapat diilihat 

dari On Time Performance (OTP) selama masa lebaran tahun 2018 oleh 

Kementerian Perhubungan sebagai berikut (Pradana, 2018): 

  

 

Tabel 1.1.1 Catatan OTP maskapai LCC pada lebaran tahu n2018 

Sumber: https://ekonomi.bisnis.com/ 

 

Maskapai OTP 

Citilink 86,40% 

Indonesia Air Asia 82,27% 

Lion Air 64,32% 

  

Tingginya angka kecelakaan maskapai LCC tentu membuat penumpang 

merasa tidak aman, ditambah dengan ketidaktepatan waktu penerbangan membat 

penumpang meragukan kualitas pelayanan maskapai LCC. Dari paparan fakta-

fakta negatif maskapai LCC yang sudah penelti sampaikan, peneliti menilai sulit 

bagi maskapai LCC untuk membangun kepercayaan calon penumpangnya, 

mengingat adanya hubungan kepercayaan dengan loyalitas. Hal ini dijelaskan oleh 

Nguyen, Leclerc, & LeBlanc (2013, h.104) bahwa hasil penelitiannya 

menyebutkan identitas, citra, dan reputasi berdampak pada pembentukan 

kepercayaan yang juga diperlukan dalam membentuk loyalitas.  

https://ekonomi.bisnis.com/
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Untuk menjawab kesenjangan teori dan kenyataan lapangan tersebut, 

peneliti menemukan adanya faktor lain pada penelitian-penelitian terdahulu 

tentang alasan-alasan orang memilih maskapai LCC yaitu faktor kepuasan 

pelanggan. Kebanyakan penelitian yang peneliti temukan, hanya menyebutkan 

kepuasan pelanggan sebagai mediator antara variabel kualitas pelayanan dan 

loyalitas pelanggan tanpa menyebutkan hal apa saja yang membentuk kepuasan 

pelanggan pada bisnis penerbangan terutama penerbangan dengan model LCC. 

Menurut hasil penelitian Curry dan Gao (2012, h.114), kualitas pelayanan dan 

kepuasan pelanggan sama-sama memiliki efek langsung terhadap pembelian 

berulang pada tiket maskapai LCC, namun kepuasan pelanggan lebih kuat. 

Kemudian penelitian ini juga menyebutkan bahwa maskapai harus memperhatikan 

harga, rute, dan jadwal penerbangan unutk membentuk kepuasan pelanggan agar 

penumpang kembali menggunakan jasa maskapai. Paper hasil koferensi akademis 

The Clute Institute International (Snyder & Tai, 2014) juga menyatakan bahwa 

faktor harga-kenyamanan merupakan faktor kedua terkuat yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan pada maskapai LCC. Faktor ini menggambarkan harga tiket 

pesawat dan ketersediaan jadwal penerbangan. Dari dua penelitian ini dapat 

peneliti simpulkan bahwa harga tiket pesawat, ketersediaan rute dan jadwal 

penerbangan merupakan hal-hal yang dapat menciptakan kepuasan pelanggan. 

Di Indonesia, terdapat tiga faktor besar yang menjadi penentu referensi 

konsumen dalam memilih maskapai penerbangan. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Wardhana, Syahputra, dan Kartawinata (2017,h.18) tentang  

faktor penentu referensi konsumen di industri maskapai penerbangan Indonesia, 
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tiga faktor besar yang menjadi penentu referensi konsumen dalam memilih 

maskapai penerbangan di Indonesia dimulai dari yang utama yaitu tarif, 

selanjutnya adalah pelayanan, dan yang terakhir adalah citra penerbangan. Lebih 

khusus Andreani, Stephanie, dan Putri (2017, h.687) menjelaskan beberapa alasan 

masyarakat Indonesia lebih cenderung memilih maskapai LCC untuk perjalanan 

udaranya yang dibagi ke dalam lima kelompok faktor yaitu experimental factor, 

customer needs factor, practical factor, amusement factor, dan customer life-cycle 

factor. Pada customer needs factor, penumpang memilih maskapai LCC karena 

maskapai LCC dapat mengantarkan mereka ke tempat tujuan tanpa harus 

membayar ekstra biaya untuk makan dan hiburan multimedia dalam perjalanan 

yang singkat. Selain itu, promosi yang diberikan oleh maskapai juga menarik 

minat penumpang. LCC juga dinilai memiliki pilihan rute penerbangan dan 

jadwal penerbangan yang banyak yang dapat dipilih sesuai kebutuhan penumpang 

membuat maskapai LCC melekat di benak masyarakat Indonesia. Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Arima, Rahmi, dan Sari (2018, h.88) berjudul 

‗Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan Jasa Penerbangan 

Lion Air di Kota Padang‘ menemukan bahwa loyalitas pelanggan diindikasikan 

dipengaruhi oleh switching barrier. Switching barrier pada penelitian tersebut 

berdasarkan penyebaran kuisioner terbuka adalah harga dimana sebagian besar 

penumpang menjawab harga menjadi alasan utama memilih maskapai Lion Air.  

 Hasil-hasil penelitian yang telah dipaparkan ini menurut peneliti dapat 

menemukan jawaban mengapa maskapai Lion Air memiliki jumlah penumpang 

terbanyak pada market share penumpang domestic pada tahun 2017. Jumlah 
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penumpang sebanyak 33.131.053 tersebut menunjukkan bahwa maskapai Lion 

Air menguasai pasar LCC di Indonesia. Selain mampu memberikan harga tiket 

yang terjangkau dan murah, Lion Air sebagai maskapai LCC unggul dalam 

menyediakan rute penerbangan yang lebih banyak yaitu 183 rute domestic dan 

internasional, sementara Citilink menyediakan 70 rute domestik dan Indonesia Air 

Asia menyediakan 38 rute domestic. Maskapai Lion Air juga memiliki jadwal 

penerbangan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Citilink dan Indonesia 

Air Asia sebagai sesama maskapai LCC, maupun dengan maskapai Full Service 

Carrier (FSC) di Indonesia seperti Batik Air, Garuda Indonesia, dan Sriwijaya 

Air. Dapat dilihat perbandingannya pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1.1.2 Perbandingan harga dan jadwal penerbangan searah langsung maskapai LCC dari 

Jakarta (CKG) ke Surabaya (SUB) pada tanggal 28 Desember 2019 

Sumber : Google flights 

 

Lion Air Citilink Indonesia Air Asia 

Jadwal Harga Jadwal Harga Jadwal Harga 

04.30-06.00 Rp 840.000 04.10-05.40 Rp  1.017.300 05.35-07.05 Rp  711.280 

05.00-06.30 Rp 840.000 13.40-15.10 Rp  1.126.200 06.45-08.15 Rp  769.580 

06.00 -07.30 Rp 840.000 16.30-17.50 Rp  1.126.200 20.00-21.30 Rp  711.280 

09.10-10.40 Rp 840.000 17.00-18.30 Rp     907.300 20.25-21.55 Rp  711.280 

09.40-11.10 Rp 840.000 19.30-21.10 Rp     907.300 
  

11.20-12.50 Rp 903.800 
    

14.20-15.50 Rp 840.000 
    

16.10-17.40 Rp 840.000 
    

16.50-18.20 Rp 840.000 
    

17.50-19.20 Rp 840.000 
    

20.45-22.15 Rp 840.000 
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Tabel 1.1.3 Perbandingan harga dan jadwal penerbangan searah langsung maskapai FSC dari 

Jakarta (CKG) ke Surabaya (SUB) pada tanggal 28 Desember 2019 

Sumber : Google flights 

Sriwijaya Air Batik Air Garuda Indonesia 

Jadwal   Harga  Jadwal   Harga  Jadwal   Harga  

19.35-21.05  Rp  904.000  06.00-07.30  Rp  995.300  05.25-07.05  Rp   1.413.700  

20.20-21.50  Rp  849.000  08.45-10.15 

 

Rp1.221.900  07.25-08.55  Rp   1.413.700  

    10.30-12.00 

 

Rp1.297.800  08.45-10.25  Rp   1.413.700  

    12.55-14.25  Rp  995.300  10.05-11.45  Rp   1.413.700  

    14.50-16.20  Rp  995.300  11.05-12.45  Rp   1.413.700  

    17.35-19.15  Rp  995.300  13.25-15.05  Rp   1.413.700  

    18.30-20.00  Rp  995.300  15.25-17.00  Rp   1.413.700  

    19.30-21.00 

 

Rp1.071.200  15.45-17.25  Rp   1.413.700  

        17.10-18.50  Rp   1.413.700  

        19.30-21.10  Rp   1.413.700  

 

 Tabel 1.1.2 dan 1.1.3 merupakan hasil pencarian google flights pada 

tanggal 25 Desember 2019 untuk penerbangan searah langsung dari Jakarta 

(CKG) ke Surabaya (SUB) pada tanggal 28 Desember 2019. Dapat dilihat dari sisi 

harga bahwa maskapai LCC mengungguli maskapai FSC. Indonesia Air Asia 

memiliki harga paling murah untuk rute ini dan Lion Air memiliki pilihan jadwal 

penerbangan paling banyak pada rute ini yang menjadikannya unggul dari LCC 

dan juga FSC.  

Dari penelitian terdahulu dan perbandingan harga dan jadwal penerbangan 

yang telah dijelaskan pada paragraph-paragraf sebelumnya, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa harga, pilihan rute dan jadwal menjadi alasan yang 

membuat calon penumpang memilih terbang dengan maskapai LCC. Hal ini juga 

sejalan dan didukung dengan hasil pilot test yang peneliti lakukan pada 32 

responden sebagai berikut: 
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Tabel 1.1.4 Alasan responden memilih maskapai LCC 

Sumber: olahan peneliti 

Alasan 
Jumlah responden 

dan persentase 

Harga murah dan terjangkau 23 dari 32 orang (71,9%) 

Pilihan jam terbang yang lebih banyak 13 dari 32 orang (40,6%) 

Pilihan rute penerbangan yang lebih luas 5 dari 32 orang (15.6%) 

Tidak ada pilihan lain/ harus terbang dengan 

maskapai LCC 
9 dari 32 orang (28,1%) 

Kualitas pelayanannya 2 dari 32 orang (6,3%) 

Aman 2 dari 32 orang (6,3%) 

Tepat waktu 1 dari 32 orang (3,1%) 

Banyak penawaran paket perjalanan dan 

promo harga 
13 dari 32 orang (40,6%) 

 

Munculnya harga, rute dan jadwal penerbangan sebagai alasan yang 

banyak dipilih responden, menimbulkan asumsi peneliti bahwa tiga alasan 

tersebut yang membuat responden puas dan kembali menggunakan jasa 

penerbangan maskapai LCC. Kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama dari 

sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis karena dapat menciptakan 

ingatan dan loyalitas hingga menaikkan keuntungan perusahaan (Alotaibi, 2015, 

h.155). Semakin tinggi kepuasan pelanggan, maka semakin tinggi pula loyalitas 

pelanggan. Hal ini terjadi karena pembeli akan termotivasi untuk melakukan 

pembelian produk dan jasa yang disediakan oleh perusahaan secara berulang saat 

mereka puas (Ali, Alvi & Ali, 2012, h.21).  

Kepuasan pelanggan dapat dibentuk oleh beberapa faktor. Hannan dan 

Karp mengemukakan delapan faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan 

dalam upaya memenuhi kebutuhan pelanggan demi menciptakan kepuasan 

pelanggan (Puspitaningsih, 2017), diantaranya : (1) value to price relationship, (2) 

product quality, (3) product benefit, (4) reliability, (5) warrant, (6) response to 
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and remedy of problems, (7) sales experience dan (8) convinience of acquisitionis.  

Kedelapan faktor ini kemudian dibagi lagi menjadi tiga kategori besar yaitu faktor 

produk, faktor pelayanan, dan faktor pembelian. Pertama, faktor produk adalah 

faktor-faktor yang berhubungan dengan produk termasuk di dalamnya value to 

price relationship, product quality, product benefit, dan reliability. Kedua, faktor 

pelayanan adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan pelayanan yang 

diberikan perusahaan termasuk di dalamnya warrant dan response to and remedy 

of problems Ketiga, faktor pembelian adalah faktor-faktor yang berhubungan 

dengan pembelian termasuk di dalamnya sales experience dan convinience of 

acquisitionis (Musanto, 2004, h.126-127). Dari pembagian ini dapat peneliti 

simpulkan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan produk merupakan salah satu 

kelompok faktor yang membentuk kepuasan pelanggan. 

Menurut peneliti, ketika perusahaan LCC tidak mampu memberikan 

pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan, maka produk dapat menjadi faktor 

lain yang mendukung terbentuknya kepuasan pelanggan berdasarkan tiga 

kelompok faktor pembentuk kepuasan pelanggan oleh Hannan dan Karp. 

Memanasnya bisnis penerbangan di Indonesia antara LCC dan FCS membuat 

maskapai-maskapai harus mampu menawarkan keunggulan dan manfaat lebih dari 

produk yang ditawarkannya. Konsumen semakin dihadapkan oleh banyak 

alternatif dan menjadi sangat hati-hati dalam menentukan keputusan pembelian 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor kebutuhan, keunggulan produk, 

pelayanan dan perbandingan harga sebelum memutuskan untuk membeli. Dari 

faktor-faktor tersebut, keunggulan produk termasuk ke dalam pertimbangan utama 
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sebelum membeli. Keunggulan kompetitif suatu produk merupakan salah satu 

faktor penentu dari kesuksesan produk yang diukur dari jumlah penjualan produk 

(Selang, 2013, h.73). Penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan LCC sebagai 

maskapai yang mampu menjual jasanya ke lebih banyak penumpang daripada 

FSC, teridentifikasi memiliki keunggulan pada produknya. Dari segi harga, LCC 

mampu memberikan harga yang lebih murah dibanding FSC. Terlebih lagi, LCC 

dengan harga yang murah dan terjangkau mampu menyediakan manfaat lebih bagi 

penumpangnya yaitu menyediakan rute dan jadwal penerbangan yang lebih 

beragam daripada FSC (dapat dilihat pada tabel 1.1.3 dan 1.1.4). Dapat peneliti 

asumsikan bahwa harga, rute dan jadwal penerbangan merupakan faktor produk 

dari LCC yang dapat menimbulkan kepuasan pelanggan dan berdampak pada 

loyalitas penumpangnya. 

 Berangkat dari semua asumsi-asumsi yang telah peneliti sampaikan, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah harga, rute dan jadwal 

penerbangan sebagai faktor produk memoderatori hubungan kualitas pelayanan, 

reputasi perusahaan, dan loyalitas pelanggan pada maskapai bertarif rendah (LCC) 

di Indonesia dan juga melihat bagaimana hubungan antara kualitas pelayanan, 

reputasi perusahaan, dan loyalitas pelanggan pada maskapai bertarif rendah (LCC) 

di Indonesia.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, masalah yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana hubungan antara kualitas pelayanan, reputasi perusahaan, dan 

loyalitas pelanggan pada maskapai bertarif rendah (LCC) di Indonesia? 

2. Bagaimana harga, rute dan jadwal penerbangan sebagai faktor produk 

memoderatori hubungan antara kualitas pelayanan, reputasi perusahaan, 

dan loyalitas pelanggan pada maskapai bertarif rendah (LCC) di 

Indonesia? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

kualitas pelayanan, reputasi perusahaan, dan loyalitas pelanggan pada maskapai 

bertarif rendah (LCC) di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengetahui apakah harga, rute dan jadwal penerbangan sebagai faktor produk 

memoderatori hubungan kualitas pelayanan, reputasi perusahaan, dan loyalitas 

pelanggan pada maskapai bertarif rendah (LCC) di Indonesia.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam dunia 

komunikasi khususnya dalam bidang Public Relations serta bermanfaat dalam 

pengkajian dunia jasa penerbangan Indonesia khususnya bagi maskapai-maskapai 

bertarif rendah (low cost carrier) yang beroperasi di Indonesia. 
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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

 

2.1 Teori Excellence 

Teori excellence diperkenalkan oleh James Grunig dan Hunt pada tahun 

1984 dalam buku berjudul Managing Public Relations, merupakan perkembangan 

dari empat model Public Relations dan teori situational of the public. Teori 

excellence lebih menekankan aspek negosiasi dan kompromi yang mengharuskan 

organisasi berkeinginan mengubah perilakunya dan manajer Public Relations 

harus mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Teori 

excellence menempatkan Public Relations sebagai professional yang menjalankan 

fungsi manajemen untuk membangun hubungan yang baik dengan publiknya 

(Kriyantono, 2014, h.90-106) 

Teori excellence mengatakan bahwa bentuk yang paling efektif dari 

komunikasi eksternal dan internal adalah komunikasi simetris (symmetrical 

communication). Grunig dan Hunt mengatakan bahwa two-way symetric 

communication adalah dasar untuk praktik excellence Public Relations dan nilai 

Public Relations dilihat dari usahanya untuk terus membangun dan 

mempertahankan hubungan perusahaan dengan audiencenya (Butterick, 2012, 

h.36). 
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2.2 Customer Relations 

Seorang Public Relations yang excellence harus membangun dan 

mempertahankan hubungan baik dengan publiknya. Publik atau stakeholders 

adalah target dari Public Relations yang merupakan sekumpulan orang atau 

kelompok yang memiliki kepentingan yang sama terhadap perusahaan. Publik 

dibagi menjadi dua yaitu publik internal dan publik eksternal. Publik internal 

merupakan publik yang ada di dalam tempat Public Relations bekerja, sedangkan 

publik eksternal merupakan kebalikannya seperti pelanggan, komunitas, 

kelompok masyarakat (Kriyantono,2008, h.4).  

Pelanggan merupakan salah satu publik yang paling penting dalam dunia 

bisnis. Membangun hubungan baik dengan pelanggan merupakan kontribusi 

Public Relations pada Marketing ketika diminta untuk mengelola unsur eksternal 

perusahaan. Menurut Kriyantono (2008, h.58) adanya konsep Marketing Public 

Relations (MPR) mendefinisikan peran Public Relations dalam merencanakan 

hingga melakukan evaluasi terhadap program-program komunikasi yang 

mendorong pembelian dan kepuasan konsumen sehingga diminta untuk menjual 

produk dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan (customer 

oriented). Ketika menerapkan konsep customer oriented dalam membangun 

hubungan baik dengan pelanggan, berarti Public Relations berusaha membangun 

hubungan dengan pelanggan (customer relations) yang baik dan untuk jangka 

panjang sesuai dengan konsep-konsep pemasaran. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengemukakan empat variable yang dapat menilai hubungan maskapai dengan 
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penumpangnya, yakni Kualitas Pelayanan, Reputasi Perusahaan, Loyalitas 

Pelanggan, dan Faktor Produk.  

2.2.1 Kualitas Pelayanan 

 

 Kualitas pelayanan atau kualitas jasa oleh Lewis dan Booms didefinisikan 

sebagai pengukuran terhadap baik atau buruknya tingkat layanan yang diberikan 

oleh penyedia jasa agar mampu memenuhi ekspektasi pelanggan. Parasuraman, 

Zeithaml, dan Berry menyebutkan bahwa terdapat dua faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas jasa, yaitu jasa yang diharapkan (expected service) dan 

jasa yang dirasakan (perceived service). Suatu kualitas jasa akan dinilai baik oleh 

pelanggan ketika jasa yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan dan 

akan mencapai kualitas ideal ketika melebihi ekspektasi awal. Namun sebaliknya 

jika jasa yang didapatkan lebih buruk dari apa yang diharapkan, maka kualitas 

jasa akan dinilai negatif. Memenuhi ekspektasi pelanggan dapat dilakukan dengan 

menyediakan kebutuhan pelanggan sesuai keinginannya dengan pelayanan yang 

tepat untuk memenuhi harapan mereka. Usaha penyedia jasa untuk memenuhi 

harapan pelanggannya dibutuhkan untuk menghasilkan kualitas jasa yang positif 

(Tjiptono & Chandra ,2005). 

 Dalam Tjiptono (2014, h.282), terdapat lima dimensi kualitas jasa yang 

diidentifikasi oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985). Berikut adalah 

penjelasannya: 
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1. Reliabilitas (reliability), diukur dari kemampuan penyedia jasa dalam 

memberikan pelayanan menjanjikan dengan cepat, akurat, dan 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

2. Daya tanggap (responsiveness), diukur dari inisiatif para karyawan dalam 

menanggapi dan membantu para pelanggan. 

3. Jaminan (assurance), diukur dari bagaimana staf memiliki pengetahuan 

dan kompetensi, serta sopan dan dapat dipercaya oleh pelanggan, sehingga 

pelanggan bebas dari bahaya, risiko, dan keraguan. 

4. Empati (empathy), terdiri dari perhatian dan pemahaman akan kebutuhan 

pelanggan, serta kemudahan menjalin komunikasi antara pihak penyedia 

jasa dan pelanggan. 

5. Bukti fisik (tangibles), yang terdiri dari atribut perusahaan seperti fasilitas, 

perlengkapan, karyawan, dan sarana komunikasi. 

Kualitas pelayanan ternyata berhubungan dengan reputasi perusahaan. Hubungan 

antara kualitas produk dan pelayanan dengan reputasi perusahaan peneliti 

temukan dalam beberapa penelitian terdahulu. Diantaranya adalah Walsh dan 

Beatty yang menyatakan bahwa kualitas produk dan jasa merupakan salah satu 

faktor yang diperhatikan oleh pelanggan dalam menilai reputasi sebuah 

perusahaan. Mereka menambahkan bahwa reputasi perusahaan dapat dipengaruhi 

oleh pelayanan yang dipercaya dan memuaskan pelanggan (Walsh dkk., 2008, 

h.191). Castro, Lopez, & Saez (2006, h.369) mengelompokkan kualitas produk 

dan jasa sebagai faktor yang menunjang reputasi bisnis yang merupakan 

komponen dari reputasi perusahaan. Wang, Lo, & Hui (2003, h.81) juga 
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menemukan bahwa kualitas produk dan jasa memiliki pengaruh signifikan 

terhadap reputasi industri perbankan di Cina. Kemudian studi ‗Pengaruh Kualitas 

Layanan dan Persepsi Harga Terhadap Minat Beli Melalui Reputasi dan Word Of 

Mouth Pada Maskapai Berbiaya Rendah‘ oleh Oktav dan Sukresna (2018, h.8) 

juga menemukan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh maskapai 

berbiaya rendah berpengaruh terhadap reputasinya. Dari beberapa penelitian yang 

sudah dilakukan tersebut, peneliti mengemukakan sebuah hipotesis yaitu: 

(H1) “Kualitas pelayanan memiliki hubungan dengan reputasi 

perusahaannya.” 

 Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk 

menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Pelanggan akan loyal 

apabila puas akan keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan pengorbanan 

yang dikeluarkan (Syah, 2013, h.210). Dari penjelasan- penjelasan tersebut dapat 

dikatakan bahwa terdapat hubungan kualitas pelayanan dengan loyalitas 

pelanggan. Hubungan tersebut dijelaskan pada beberapa penelitian terdahulu 

seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Xhema, Metin, & Groumpos (2018, 

h.291) tentang pengaruh switching cost, citra perusahaan, dan kualitas produk 

pasar eceran Kosovo terhadap loyalitas pelanggan menemukan bahwa loyalitas 

pelanggan dapat dipengaruhi oleh kualitas produk, reputasi di pasaran, lokasi 

toko, dan level harga. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Caruana (2002, 

h.821) dan Pamies (2012, h.1267) menemukan bahwa kualitas pelayanan 

memengaruhi loyalitas pelayanan melalui peran mediasi kepuasan pelanggan. 

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Suryoko (2016, h.8) 
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menemukan bahwa terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan Sriwijaya Air rute Jakarta-Semarang, hubungan kedua variabel ini akan 

meningkat saat ditambahkan kepuasan pelanggan sebagai variabel perantara.  

 Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan tersebut, peneliti mengemukakan 

sebuah hipotesis yaitu: 

  (H2) “Kualitas pelayanan memiliki hubungan dengan loyalitas 

pelanggannya.” 

2.2.2 Reputasi Perusahaan 

 

 Menurut Dowling, reputasi perusahaan merupakan penilaian yang 

menggambarkan citra perusahaaan menurut masyarakat. Sementara itu Argenti 

dan Druckenmiller mendefinisikan reputasi sebagai representasi kolektif dari citra 

yang dimiliki orang-orang dalam suatu organisasi baik yang terlibat dalam 

kegiatannya maupun yang dilayani oleh organisasi tersebut, citra ini dibangun 

dalam waktu yang lama dan dinilai dari program, kinerja perusahaan, serta 

persepsi dan perilaku orang-orang tersebut terhadap perusahaan. Tidak jauh 

berbeda dengan Dowling, Argenti, dan Druckenmiller, Butterrick juga 

berpendapat bahwa reputasi perusahaan didapat dari serangkaian citra dan 

persepsi dari pendapat yang berbeda-beda tentang perusahaan. Ia juga 

menambahkan bahwa untuk membangun reputasi yang baik dan menjaganya, 

perusahaan perlu menjalin hubungan baik dengan stakeholder, karena pendapat 

dari stakeholder pun memberikan kontribusi pada keseluruhan reputasi 

perusahaan (Butterick, 2014). 
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 Lebih lanjut Butterick menjelaskan tentang perusahaan yang memiliki 

reputasi positif lebih dihargai oleh masyarakat karena biasanya perusahaan seperti 

ini mampu menghasilkan produk yang disukai dan digunakan oleh masyarakat 

karena kualitas produknya yang baik, kualitas pelayanannya yang baik, serta 

mampu mencurahkan perhatiannya untuk memenuhi keinginan pelanggan dengan 

mendengarkan dan menanggapi pendapat pelanggan. Tidak hanya layanan 

pelanggannya, sekarang pelanggan modern juga memperhatikan lingkungan kerja 

dan etika kerja perusahaan. Sementara itu, perusahaan dengan reputasi yang buruk 

menurut Butterick acap kali memberikan pelayanan yang buruk dan menghasilkan 

kualitas produk yang buruk pula. (Butterick, 2014) 

 Reputasi perusahaan sangatlah penting untuk memberikan masyarakat 

sebuah gambaran tentang track record yang nantinya akan menjadi persepsi 

masyarakat terhadap perusahaan. Reputasi merupakan sebuah aset perusahaan 

yang berharga karena faktanya terdapat sebuah hubungan linear yang positif 

antara reputasi perusahaan dengan kesuksesan sebuah perusahaan/organisasi. 

Reputasi terdiri dari elemen kepercayaan, kredibilitas, tanggungjawab, dan 

akuntabilitas. Reputasi sepenuhnya dimiliki oleh publik dan tidak dapat dibentuk 

oleh perusahaan melalui iklan-iklan. Untuk itu perusahaan harus mampu 

memenuhi kebutuhan informasi publiknya mengingat mereka tidak memiliki 

akses yang penuh untuk informasi perusahaan, dan hal ini dapat dilakukan oleh 

seorang Public Relations professional. (Gibson, Gonzales & Castanon, 2006, 

h.15). 
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 Terdapat lima faktor yang dipakai oleh consumen dalam menilai reputasi 

sebuah perusahaan yang dipaparkan oleh Walsh dkk. dalam jurnalnya yang 

berjudul Examining the antecedents and consequences of corporate reputation: A 

customer perspective (Walsh dkk, 2008, h.191). Kelima faktor ini akan peneliti 

jadikan sebagai indikator mengukur variabel repuasi perusahaan. Berikut 

penjelasannya: 

1. Customer oriented (orientasi pelanggan), merupakan penilaian pelanggan 

akan kesanggupan karyawan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. 

2. Good  employer (pemberi kerja yang baik), merupakan penilaian 

pelanggan tentang bagaimana perusahaan dan pihak manajemen 

memperlakukan dan memperhatikan keperluan karyawannya, dengan 

harapan jika terpenuhi akan menghasilkan karyawan yang kompeten yang 

siap melayani pelanggan. 

3. Reliable and financially strong company (perusahaan dapat diandalkan 

dan memiliki finansial yang kuat), pelanggan menilai kecakapan, 

ketangguhan dan kemampuan perusahaan dalam membuat laba. Pelanggan 

juga berharap perusahaan dapat mengelola keuangannya dengan baik 

sehingga pelanggan merasa aman berinvestasi dengan resiko yang kecil. 

4. Product and service quality (kualitas produk dan jasa), pelanggan menilai 

reputasi sebuah perusahaan dengan menilai kualitas, nilai, inovasi produk 

dan jasa yang dihasilkannya. 
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5. Social and environment responbility (tanggung jawab sosial dan 

lingkungan), pelanggan menilai apakah perusahaan memiliki kepedulian 

dan peran positif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.  

2.2.3 Loyalitas Pelanggan 

 

 Seseorang dapat dikategorikan sebagai pelanggan apabila ia memiliki 

kebiasaaan untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu 

perusahaan. Kebiasaan ini terlihat dari pembelian produk atau penggunaan jasa 

yang dilakukan berulang kali pada jangka waktu tertentu (Musanto, 2004, h.128). 

Sementara itu, loyalitas menurut Hermawan adalah kebutuhan manusia untuk 

memiliki, mendukung, mendapatkan rasa aman dan menciptakan ikatan sehingga 

muncul emotional attachment. Di sisi lain Griffin (2002) mengaitkan loyalitas 

dengan wujud perilaku dari pengambilan keputusan dalam pembelian barang/jasa 

yang dipilih secara berulang (Hurriyati, 2008, h.129). 

 Olson berpendapat bahwa loyalitas pelanggan merupakan penciptaan 

kesetiaan terhadap suatu produk/jasa perusahaan melalui dorongan dalam perilaku 

pembelian secara terus-menerus untuk dalam jangka waktu yang lama (dalam 

Musanto, 2004, h,128). Menurut Oliver loyalitas pelanggan adalah komitmen 

pelanggan untuk kembali melakukan pembelian produk/jasa yang ia pilih secara 

konsisten kedepannya, meskipun ada situasi tertentu dan usaha pemasaran yang 

berpotensi untuk mengubah perilaku pelanggan (Hurriyati, 2008, h.129). 

Sependapat dengan Oliver, Tjiptono (2008) mendefinisikan loyalitas konsumen 

sebagai komitmen pelanggan yang bersifiat positif terhadap sebuah merek, toko 
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atau pemasok dan terlibat dalam pembelian jangka panjang. Dari beberapa 

pendapat yang ada dapat disimpulkan bahwa loyalitas pelanggan merupakan 

komitmen/kesetiaan seorang pelanggan pada sebuah produk/jasa yang dihasilkan 

suatu perusahaan yang terbentuk dalam jangka waktu yang lama dan terlihat dari 

perilaku pembeliannya.  

 Pelanggan yang loyal menurut Griffin (2002) memiliki karakteristik 

sebagai berikut (dalam Hurriyati, 2008, h.130): 

1. Melakukan pembelian berulang terhadap produk/jasa dengan jadwal yang 

teratur. 

2. Membeli produk/jasa lain yang disediakan oleh perusahaan dengan merek 

yang sama. 

3. Merekomendasikan dan mempromosikan produk/jasa yang dipakai kepada 

orang lain. 

4. Tidak mudah tergiur dengan daya tarik dari produk pesaing. 

 Selain Griffin, Zeithaml et al juga memiliki pendapat akan atribut dalam 

pengukuran loyalitas, berikut penjelasannya (Cornelia, Veronica, Kartika, & 

Kaihatu, 2008, ): 

1. Mengatakan hal-hal baik tentang perusahaan kepada orang lain. 

2. Merekomendasikan perusahaan saat ada orang yang meminta saran. 

3. Menempatkan perusahaan sebagai pilihan pertama dalam melakukan 

pembelian. 

4. Berencana melakukan lebih banyak pembelian barang/jasa perusahaan 

untuk kedepannya. 
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 Dari kedua pendapat dari di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator 

loyalitas pelanggan dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Melakukan pembelian berulang secara teratur. 

2. Membeli produk/jasa lain yang disediakan perusahaan dengan merek yang 

sama. 

3. Merekomendasikan dan mempromosikan produk/jasa yang dipakai kepada 

orang lain. 

4. Menempatkan perusahaan sebagai pilihan pertama dalam melakukan 

pembelian. 

5. Tidak mudah tergiur dengan daya tarik dari produk pesaing. 

6. Berencana melakukan lebih banyak pembelian barang/jasa perusahaan 

untuk kedepannya. 

2.2.4 Faktor Produk 

Kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan 

yang bergerak di bidang bisnis karena dapat menciptakan ingatan dan loyalitas 

hingga menaikkan keuntungan perusahaan (Alotaibi, 2015, h.155). Semakin tinggi 

kepuasan pelanggan, maka semakin tinggi pula loyalitas pelanggan. Hal ini terjadi 

karena pembeli akan termotivasi untuk melakukan pembelian produk dan jasa 

yang disediakan oleh perusahaan secara berulang saat mereka puas (Ali, Alvi & 

Ali, 2012, h.21). 

Kepuasan pelanggan dapat dibentuk oleh beberapa faktor. Hannan dan 

Karp mengemukakan delapan faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan 
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dalam upaya memenuhi kebutuhan pelanggan demi menciptakan kepuasan 

pelanggan (Puspitaningsih, 2017), diantaranya: 

1. Value to price relationship, artinya nilai dari produk yang dijual 

dianggap lebih besar dari harga yang dibayarkan oleh konsumen, maka kepuasan 

konsumen itu tercipta. 

2. Product quality, artinya penilaian umum mengenai mutu produk yang 

dihasilkan oleh badan usaha. 

3. Product benefit, artinya nilai-nilai manfaat bagi pemakai yang spesifik 

dapat meningkatkan suatu operasi atau aktivitas pelanggan. 

4. Reliability is the combined, artinya keterkaitan penyalur dan produk 

yang dikombinasikan, yaitu ukuran suatu produk seberapa baik bekerja di dalam 

jangka waktu yang telah dijanjikan dan kepastian dalam pencapaian suatu produk. 

5. Warranty, artinya kesanggupan badan usaha dalam mendukung 

produknya dan menyediakan kepuasan jika produk tersebut tidak sesuai janjinya 

yaitu dengan memberikan asuransi dengan dokumen yang sah. 

6. Response to and remedy of problems, artinya tanggapan adalah 

kecepatan, kemampuan dan kesanggupan badan usaha untuk mencegah atau 

memperbaiki produk terhadap permasalahan yang ditemuinya dan memelihara 

produknya dari kesalahan. Sedangkan perbaikan adalah ketangkasan badan usaha 

dan sikap dalam menyediakan penggantian atau perbaikan untuk suatu produk 

yang nonperforming. 

7. Sales experience, artinya hubungan antar pribadi antara pelanggan dan 

penyalur yang melingkupi penjualannya. 
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8. Convinience of acquisitionis, artinya badan usaha tentang pengetahuan 

dari produk penyalur tentang keefektifan biaya, pengadaan produk dan jasa yang 

terkait yang dapat diperoleh. 

Kedelapan faktor ini kemudian dibagi lagi menjadi tiga kategori besar 

yaitu faktor produk, faktor pelayanan, dan faktor pembelian. Pertama, faktor 

produk adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan produk termasuk di 

dalamnya value to price relationship, product quality, product benefit, dan 

reliability. Kedua, faktor pelayanan adalah faktor-faktor yang berhubungan 

dengan pelayanan yang diberikan perusahaan termasuk di dalamnya warrant dan 

response to and remedy of problems Ketiga, faktor pembelian adalah faktor-faktor 

yang berhubungan dengan pembelian termasuk di dalamnya sales experience dan 

convinience of acquisitionis (Musanto, 2004, h.126-127). Dari pembagian ini 

dapat peneliti simpulkan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan produk 

merupakan salah satu kelompok faktor yang membentuk kepuasan pelanggan. 

Menurut peneliti, ketika perusahaan LCC tidak mampu memberikan 

pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan, maka produk dapat menjadi faktor 

lain yang mendukung terbentuknya kepuasan pelanggan berdasarkan tiga 

kelompok faktor pembentuk kepuasan pelanggan oleh Hannan dan Karp. 

Memanasnya bisnis penerbangan di Indonesia antara LCC dan FCS membuat 

maskapai-maskapai harus mampu menawarkan keunggulan dan manfaat lebih dari 

produk yang ditawarkannya. Konsumen semakin dihadapkan oleh banyak 

alternatif dan menjadi sangat hati-hati dalam menentukan keputusan pembelian 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor kebutuhan, keunggulan produk, 
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pelayanan dan perbandingan harga sebelum memutuskan untuk membeli. Dari 

faktor-faktor tersebut, keunggulan produk termasuk ke dalam pertimbangan utama 

sebelum membeli. Keunggulan kompetitif suatu produk merupakan salah satu 

faktor penentu dari kesuksesan produk yang diukur dari jumlah penjualan produk 

(Selang, 2013, h.73). Penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan LCC sebagai 

maskapai yang mampu menjual jasanya ke lebih banyak penumpang daripada 

FSC, teridentifikasi memiliki keunggulan pada produknya. Dari segi harga, LCC 

mampu memberikan harga yang lebih murah disbanding FSC. Terlebih lagi, LCC 

dengan harga yang murah dan terjangkau mampu menyediakan manfaat lebih bagi 

penumpangnya yaitu menyediakan rute dan jadwal penerbangan yang lebih 

beragam daripada FSC (dapat dilihat pada tabel 1.1.3 dan 1.1.4). Dari penjelasan 

ini dapat peneliti simpulkan bahwa harga termasuk faktor value to price 

relationship pada faktor produk. Kemudian rute dan jadwal penerbangan 

merupakan faktor product benefit pada faktor produk karena mampu memberikan 

manfaat lebih kepada penumpang dan dapat menimbulkan kepuasan pelanggan.  

Untuk lebih memperjelas statement peneliti di atas, berikut adalah 

beberapa penelitian terdahulu tentang faktor apa saja yang membuat calon 

penumpang memilih terbang dengan maskapai LCC. Menurut hasil penelitian 

Curry dan Gao (2012, h.114), kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan sama-

sama memiliki efek langsung terhadap pembelian berulang pada tiket maskapai 

LCC, namun kepuasan pelanggan lebih kuat. Kemudian penelitian ini juga 

menyebutkan bahwa maskapai harus memperhatikan harga, rute, dan jadwal 

penerbangan unutk membentuk kepuasan pelanggan agar penumpang kembali 
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menggunakan jasa maskapai. Paper hasil koferensi akademis The Clute Institute 

International (Snyder & Tai, 2014) juga menyatakan bahwa faktor harga-

kenyamanan merupakan faktor kedua terkuat yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan pada maskapai LCC. Faktor ini menggambarkan harga tiket pesawat 

dan ketersediaan jadwal penerbangan. 

Di Indonesia, terdapat tiga faktor besar yang menjadi penentu referensi 

konsumen dalam memilih maskapai penerbangan. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Wardhana, Syahputra, dan Kartawinata (2017,h.18) tentang  

faktor penentu referensi konsumen di industri maskapai penerbangan Indonesia, 

tiga faktor besar yang menjadi penentu referensi konsumen dalam memilih 

maskapai penerbangan di Indonesia dimulai dari yang utama yaitu tarif, 

selanjutnya adalah pelayanan, dan yang terakhir adalah citra penerbangan. Lebih 

khusus Andreani, Stephanie, dan Putri (2017, h.687) menjelaskan beberapa alasan 

masyarakat Indonesia lebih cenderung memilih maskapai LCC untuk perjalanan 

udaranya yang dibagi ke dalam lima kelompok faktor yaitu experimental factor, 

customer needs factor, practical factor, amusement factor, dan customer life-cycle 

factor. Pada customer needs factor, penumpang memilih maskapai LCC karena 

maskapai LCC dapat mengantarkan mereka ke tempat tujuan tanpa harus 

membayar ekstra biaya untuk makan dan hiburan multimedia dalam perjalanan 

yang singkat. Selain itu, promosi yang diberikan oleh maskapai juga menarik 

minat penumpang. LCC juga dinilai memiliki pilihan rute penerbangan dan 

jadwal penerbangan yang banyak yang dapat dipilih sesuai kebutuhan penumpang 

membuat maskapai LCC melekat di benak masyarakat Indonesia. Kemudian 
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penelitian yang dilakukan oleh Arima, Rahmi, dan Sari (2018, h.88) berjudul 

‗Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan Jasa Penerbangan 

Lion Air di Kota Padang‘ menemukan bahwa loyalitas pelanggan diindikasikan 

dipengaruhi oleh switching barrier. Switching barrier pada penelitian tersebut 

berdasarkan penyebaran kuisioner terbuka adalah harga dimana sebagian besar 

penumpang menjawab harga menjadi alasan utama memilih maskapai Lion Air.  

 Harga sebagai faktor produk ternyata memiliki peran dalam menentukan 

loyalitas pelanggan. Hal ini peneliti temukan pada beberapa penelitian terdahulu. 

Menurut penelitian berjudul Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pengaruhnya 

terhadap Loyalitas Konsumen Pada Fresh Mart Bahu Mall Manadoyang 

dilakukan oleh Selang (2013, h.79), menemukan bahwa harga mempengaruhi 

loyalitas pelanggan freshmart. Harga produk yang ditawarkan sesuai dengan 

kualitas yang diharapkan konsumen sehingga membuat konsumen lebih memilih 

freshmart, konsumen selalu merekomendasikan hal-hal yang baik tentang produk 

freshmart dan konsumen merasa senang jika berbelanja di freshmart. Kemudian, 

penelitan juga dilakukan oleh Syah (2013, h.225) pada pasar bisnis pelumas 

kendaraan yang menemukan bahwa harga memiliki hubungan positif dengan nilai 

pelanggan. Semakin kecil harga (semakin banyak potongan harga) maka semakin 

tinggi nilai yang diterima oleh pelanggan. Nilai pelanggan yang positif akan 

berdampak positif pula pada loyalitas pelanggan. Pelanggan akan loyal apabila 

puas akan keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan pengorbanan yang 

dikeluarkan.  
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Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan, peneliti 

berasumsi bahwa harga, pilihan rute dan jadwal menjadi faktor yang membuat 

calon penumpang memilih terbang dengan maskapai LCC. Tiga hal ini 

selanjutnya akan peneliti sebut sebagai faktor produk. Lalu peneliti 

mengemukakan dua hipotesis yaitu: 

 (H3) “Faktor produk mempengaruhi hubungan antara kualitas 

pelayanan dan reputasi perusahaan.”  

(H4) “Faktor produk mempengaruhi hubungan antara kualitas 

pelayanan dan loyalitas pelanggan.” 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 
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Bagan 2.6.1 Kerangka pemikiran 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 Dari kerangka berfikir di atas didapatkan beberapa hipotesis pada 

penelitian ini, yaitu: 

H1 :  Kualitas pelayanan memiliki hubungan dengan reputasi perusahaan. 

H2 : Kualitas pelayanan memiliki hubungan dengan loyalitas pelanggan. 

H3 : Faktor produk mempengaruhi hubungan antara kualitas pelayanan dan 

reputasi perusahaan. 

H4 : Faktor produk mempengaruhi hubungan antara kualitas pelayanan dan 

loyalitas pelanggan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Metode dan jenis penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang banyak mengandung 

angka dalam pengumpulan datanya. Saat pengolahan data, metode penelitian 

kuantitatif menggunakan perhitungan ilmu statistik. Kemudian hasil penelitiannya 

bersifat penggambaran atau jalinan variabel (Ardianto, 2016). 

 Metode yang dipakai peneliti pada penelitian ini adalah metode survei. 

Lebih lanjut Ardianto menjelaskan bahwa ciri khas yang dimiliki metode survei 

ini adalah proses pengumpulan data responden menggunakan kuesioner. Dari 

empat teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif yaitu kuesioner, wawancara, 

observasi dan dokumenter, peneliti memilih menggunakan teknik pengumpulan 

data yang utama yaitu dengan instrumen kuesioner. Kuesioner adalah daftar 

pertanyaan untuk dijawab oleh responden yang disusun secara sistematis 

(Ardianto, 2016). Metode survey dinilai cocok untuk digunakan pada penelitian 

ini karena penelitian ini berusaha mendapatkan data di lapangan dengan teknik 

pengumpulan data melalui instrumen angket/kuesioner terkait hubungan kualitas 

pelayanan, reputasi perusahaan, dan loyalitas pelanggan pada maskapai LCC di 

Indonesia. Penyebaran kuisioner dilakukan secara online dengan cara menyebar 

link kuisioner yang dibuat dengan google docs kepada grup-grup chat pada 
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aplikasi chatting yaitu Whatsapp dan Line yang peneliti miliki. Lokasi penyebaran 

kuisioner tersebar di pulau Sumatera dan Jawa dan dominan melibatkan 

mahasiswa-mahasiswa dari Universitas dan pegawai-pegawai kantoran 

berdasarkan grup chat yang peneliti miliki.  

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis eksplanatif. Menurut 

Kriyantono, dalam riset jenis eksplanatif peneliti menghubungkan atau mencari 

sebab akibat antara dua atau lebih variabel yang akan diteliti (Kriyantono, 2006, 

h.83). Jenis ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengetahui hubungan 

antara kualitas pelayanan, reputasi perusahaan, dan loyalitas konsumen dengan 

faktor produk sebagai moderator. 

 

3.2 Populasi dan sampel 

3.2.1 Populasi  

 Menurut Eriyanto populasi adalah seluruh bagian dari objek yang akan 

diamati oleh peneliti. Populasi dapat berupa orang, benda, objek, peristiwa, dan 

lainnya yang dapat menjadi objek survey (Ardianto, 2016). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh penumpang yang pernah melakukan perjalanan 

memakai maskapai penerbangan Lion Air, Citilink, dan Indonesia Air Asia 

minimal 2 kali dalam 2 tahun terakhir. 

3.2.2  Sampel  

 Menurut Sekaran, sampel adalah subkelompok atau bagian dari populasi. 

Sampel sangat mungkin untuk memberikan hasil yang lebih dapat dipercaya 
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karena akan terjadi sedikit kesalahan dalam pengumpulan data, terutama jika 

elemen yang terlibat berjumlah besar (Thoifah, 2015). Sampel harus memenuhi 

syarat sebagai unsur representatif yang artinya sampel yang diambil bisa 

mencerminkan semua unsur yang ada pada populasi secara proporasional 

sehingga dapat mewakili kenyataan yang ada pada keseluruhan populasi 

(Kriyantono, 2006, h.153).  

Ukuran sampel minimum yang dibutuhkan dalam metode analisis SEM 

dapat ditentukan dari jumlah konstruk yang ada pada model penelitiannya. 

Konstruk merupakan garis yang mendefinisikan hubungan antar variabel. Dalam 

penelitian ini terdapat 4 buah konstruk yaitu  (1) ―Kualitas pelayanan memiliki 

hubungan dengan reputasi perusahaannya.‖, (2) ―Kualitas pelayanan memiliki 

hubungan dengan loyalitas pelanggannya.‖, (3) ―Faktor produk mempengaruhi 

hubungan antara kualitas pelayanan dan reputasi perusahaan.‖ , dan (4) ―Faktor 

produk mempengaruhi hubungan antara kualitas pelayanan dan loyalitas 

pelanggan.‖. Jumlah sampel minimum yang dibutuhkan untuk model penelitian 

yang memiliki 4 konstruk adalah 100 (Hair,2010). Maka dari itu peneliti 

setidaknya harus mendapatkan minimal 100 responden. 

 

3.3 Teknik Sampling 

  Penelitian ini menggunakan sampel non-probabilitas dengan teknik 

sampling purposif. Sampel non-probabilitas adalah sampel yang ditarik sesuai 

dengan keinginan peneliti dan bersifat subyektif berdasarkan pertimbangan akan 

tujuan riset. Sampling purposif merupakan teknik sampling yang mengambil 
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orang-orang dalam populasi menjadi sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan 

oleh peneliti sesuai dengan tujuan penelitian (Kriyantono, 2006, h.158). Sampling 

purposif dinilai cocok untuk penelitian ini karena peneliti membutuhkan 

responden yang merupakan penumpang maskapai penerbangan berkategori LCC 

(Citilink, Air Asia Indonesia, atau Lion Air) dengan rute domestik minimal 2 kali 

dalam 2 tahun terakhir. Maskapai Citilink, Air Asia Indonesia, dan Lion Air 

peneliti pilih karena ketiga maskapai ini merupakan maskapai asal Indonesia yang 

termasuk dalam peringkat sepuluh besar maskapai termurah di dunia. Peringkat 

ini didata oleh Rome2rio berdasarkan tarif per kilometer yang ditetapkan oleh 

maskapai yang dicantumkan pada laporan global laman Travel Weekly (Widiarini 

& Berlian, 2018). Syarat penerbangan sebanyak 2 kali dalam kurun waktu dua 

tahun menjadi pertimbangan peneliti karena dalam penelitian ini terdapat variabel 

loyalitas pelanggan yang bisa dilihat dari pembelian ulang dalam jangka waktu 

tertentu. 

 

3.4 Variabel penelitian 

Penelitian ini terdiri dari empat variabel, berikut penjelesannya: 

a) Variabel Independen 

 Variabel independen atau biasa disebut variabel bebas adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau 

timbulnya variabel dependen/terikat (Thoifah, 2015). Pada penelitian ini 

variabel independennya adalah kualitas pelayanan yang selanjutnya akan 

diberi nama variabel X1. 
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b) Variabel Dependen 

  Variabel dependen atau biasa disebut variabel terikat adalah 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

variabel independen/bebas  (Thoifah, 2015). Pada penelitian ini variabel 

dependennya adalah reputasi perusahaan (Y1) dan loyalitas pelanggan 

(Y2) sebagai variabel yang  dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. 

 

c) Variabel Moderator 

  Variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi (bisa 

memperkuat atau memperlemah) hubungan langsung antara variabel 

independen dan dependen. Variabel ini bisa juga disebut sebagai variabel 

independen kedua karena memiliki pengaruh terhadap variabel terikat 

namun bukan merupakan pengaruh utama (Thoifah, 2015). Munculnya 

variabel moderator juga dapat berefek kepada perubahan hubungan sebab 

akibat antara variabel independen dan dependen (Baron & Kenny, 1986). 

Variabel moderator pada penelitian ini adalah faktor produk yang tediri 

dari harga, rute dan jadwal penerbangan. Peneliti menduga harga, rute dan 

jadwal penerbangan memiliki pengaruh terhadap hubungan kualitas 

pelayanan dengan reputasi perusahaan dan kualitas pelayanan dengan 

loyalitas pelanggan. 
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3.5 Jenis Data dan Sumber Data 

 Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah bentuk data 

kuantitatif. Data kuantitatif adalah hasil observasi yang dapat dinyatakan dengan 

satuan ukuran atau angka-angka tertentu. Data kuantitatif dapat diolah atau 

dianalisis menggunakan statistik. Kemudian dilihat dari sumbernya, data terdiri 

dari data primer dan sekunder (Kriyantono, 2006, h.41). Data primer langsung 

didapatkan dari responden melalui hasil pengisian kuesioner melalui fasilitas 

google form. Sedangkan data sekunder didapatkan dari bahan-bahan tertulis 

seperti literatur dan jurnal terkait konsep-konsep yang dipakai dalam penelitian ini   

 

3.6 Skala Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan 

instrumen penelitian berupa kuesioner yang berisi pernyataan-pernyataan. Dalam 

teknik pengukuran data, peneliti menggunakan Skala Likert. Skala Likert 

merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

responden tentang sebuah kejadian atau gejala sosial (Thoifah, 2015). Pilihan 

jawaban pada Skala Likert dijelaskan Thoifah sebagai berikut: 
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Tabel 3.6.1 Tabel Skala Likert 

Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

Sangat setuju SS 5 Sangat setuju SS 1 

Setuju S 4 Setuju S 2 

Netral N 3 Netral N 3 

Tidak setuju TS 2 Tidak setuju TS 4 

Sangat tidak setuju STS 1 Sangat tidak setuju STS 5 

  

 Penelitian ini menggunakan Skala Likert dengan pernyataan positif dengan 

skor semakin besar disaat responden semakin setuju dengan pernyataan yang 

diberikan.  

 

3.7 Definisi Konseptual Variabel  

 Pada definisi konseptual, variabel didefinisikan berdasarkan teori yang 

relevan dengan objek yang akan diteliti dan permasalahan penelitian. Pada 

penelitian ini terdapat empat definisi konseptual yang digunakan, yaitu pada 

empat variabel penelitian yang terdiri dari kualitas pelayanan sebagai X1, reputasi 

perusahaan sebagai Y1, loyalitas pelanggan sebagai Y2, dan faktor produk 

sebagai Z atau variabel moderator. Berikut penjelasannya: 

3.7.1 Kualitas Pelayanan (X1) 

 Kualitas pelayanan atau kualitas jasa oleh Lewis dan Booms didefinisikan 

sebagai pengukuran terhadap baik atau buruknya tingkat layanan yang diberikan 
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oleh penyedia jasa agar mampu memenuhi ekspektasi pelanggan. Parasuraman, 

Zeithaml, dan Berry menyebutkan bahwa terdapat dua faktor yang dapat 

mempengaruhi kualitas jasa, yaitu jasa yang diharapkan (expected service) dan 

jasa yang dirasakan (perceived service). Suatu kualitas jasa akan dinilai baik oleh 

pelanggan ketika jasa yang didapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan dan 

akan mencapai kualitas ideal ketika melebihi ekspektasi awal. Namun sebaliknya 

jika jasa yang didapatkan lebih buruk dari apa yang diharapkan, maka kualitas 

jasa akan dinilai negatif. Memenuhi ekspektasi pelanggan dapat dilakukan dengan 

menyediakan kebutuhan pelanggan sesuai keinginannya dengan pelayanan yang 

tepat untuk memenuhi harapan mereka. Usaha penyedia jasa untuk memenuhi 

harapan pelanggannya dibutuhkan untuk menghasilkan kualitas jasa yang positif 

(Tjiptono & Chandra ,2005). 

 Dalam Tjiptono (2014, h.282), terdapat lima dimensi kualitas jasa yang 

diidentifikasi oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985). Berikut adalah 

penjelasannya: 

1. Reliabilitas (reliability), diukur dari kemampuan penyedia jasa dalam 

memberikan pelayanan menjanjikan dengan cepat, akurat, dan 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. 

2. Daya tanggap (responsiveness), diukur dari inisiatif para karyawan dalam 

menanggapi dan membantu para pelanggan. 

3. Jaminan (assurance), diukur dari bagaimana staf memiliki pengetahuan 

dan kompetensi, serta sopan dan dapat dipercaya oleh pelanggan, sehingga 

pelanggan bebas dari bahaya, risiko, dan keraguan. 
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4. Empati (empathy), terdiri dari perhatian dan pemahaman akan kebutuhan 

pelanggan, serta kemudahan menjalin komunikasi antara pihak penyedia 

jasa dan pelanggan. 

5. Bukti fisik (tangibles), yang terdiri dari atribut perusahaan seperti fasilitas, 

perlengkapan, karyawan, dan sarana komunikasi. 

3.7.2 Reputasi Perusahaan (Y1) 

 

 Argenti dan Druckenmiller mendefinisikan reputasi sebagai representasi 

kolektif dari citra yang dimiliki orang-orang dalam suatu organisasi baik yang 

terlibat dalam kegiatannya maupun yang dilayani oleh organisasi tersebut, citra ini 

dibangun dalam waktu yang lama dan dinilai dari program, kinerja perusahaan, 

serta persepsi dan perilaku orang-orang tersebut terhadap perusahaan (Butterick, 

2014). Terdapat lima faktor yang dipakai oleh konsumen dalam menilai reputasi 

sebuah perusahaan yang dipaparkan oleh Walsh dkk. dalam jurnalnya yang 

berjudul Examining the antecedents and consequences of corporate reputation: A 

customer perspective (dalam Walsh dkk., 2008, h.191). Kelima faktor ini akan 

peneliti jadikan sebagai indikator mengukur variabel repuasi perusahaan. Berikut 

penjelasannya: 

1. Customer oriented (orientasi pelanggan), merupakan penilaian pelanggan 

akan kesanggupan karyawan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya 

2. Good  employer (pemberi kerja yang baik), merupakan penilaian 

pelanggan tentang bagaimana perusahaan dan pihak manajemen memperlakukan 
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dan memperhatikan keperluan karyawannya, dengan harapan jika terpenuhi akan 

menghasilkan karyawan yang kompeten yang siap melayani pelanggan. 

3. Reliable and financially strong company (perusahaan dapat diandalkan 

dan memiliki finansial yang kuat), pelanggan menilai kecakapan, ketangguhan 

dan kemampuan perusahaan dalam membuat laba. Pelanggan juga berharap 

perusahaan dapat mengelola keuangannya dengan baik sehingga pelanggan 

merasa aman berinvestasi dengan resiko yang kecil. 

4. Product and service quality (kualitas produk dan jasa), pelanggan menilai 

reputasi sebuah perusahaan dengan menilai kualitas, nilai, inovasi produk dan jasa 

yang dihasilkannya. 

5. Social and environment responbility (tanggung jawab sosial dan 

lingkungan), pelanggan menilai apakah perusahaan memiliki kepedulian dan 

peran positif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. 

 

3.7.3 Loyalitas Pelanggan (Y2) 

 Olson berpendapat bahwa loyalitas pelanggan merupakan penciptaan 

kesetiaan terhadap suatu produk/jasa perusahaan melalui dorongan dalam perilaku 

pembelian secara terus-menerus untuk dalam jangka waktu yang lama (dalam 

Musanto, 2004, h.128). Indikator yang dapat mengukur loyalitas pelanggan telah 

dirangkum peneliti dari pendapat Griffin dan Zeithaml et al, adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan pembelian berulang secara teratur. 

2. Membeli produk/jasa lain yang disediakan perusahaan. 
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3. Merekomendasikan dan mempromosikan produk/jasa yang dipakai kepada 

orang lain. 

4. Menempatkan perusahaan sebagai pilihan pertama dalam melakukan 

pembelian. 

5. Tidak mudah tergiur dengan daya tarik dari produk pesaing. 

6. Berencana melakukan lebih banyak pembelian barang/jasa perusahaan 

untuk kedepannya. 

 

3.7.4 Faktor Produk (Z) 

Hannan dan Karp mengemukakan delapan faktor yang harus diperhatikan 

oleh perusahaan dalam upaya memenuhi kebutuhan pelanggan demi menciptakan 

kepuasan pelanggan (Puspitaningsih, 2017), diantaranya : (1) value to price 

relationship, (2) product quality, (3) product benefit, (4) reliability, (5) warrant, 

(6) response to and remedy of problems, (7) sales experience dan (8) convinience 

of acquisitionis.  Kedelapan faktor ini kemudian dibagi lagi menjadi tiga kategori 

besar yaitu faktor produk, faktor pelayanan, dan faktor pembelian. Faktor produk 

adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan produk termasuk di dalamnya 

value to price relationship, product quality, product benefit, dan reliability. 

(Musanto, 2004, h.126-127). Dari keempat faktor tersebut, peneliti mengambil 

dua indikator yang dijadikan indikator untuk mengukur variabel Faktor Produk 

pada penelitian ini, yaitu: 
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1. Value to price relationship: nilai dari produk yang dijual dianggap lebih 

besar dari harga yang dibayarkan oleh konsumen, maka kepuasan konsumen itu 

tercipta. Untuk indikator ini akan dijelaskan oleh item-item mengenai harga tiket 

maskapai LCC. 

2. Product benefit: artinya nilai-nilai manfaat bagi pemakai yang spesifik 

dapat meningkatkan suatu operasi atau aktivitas pelanggan. Untuk indkcator ini 

akan dijelaskan oleh item-item mengenai ketersediaan jadwal dan rute 

penerbangan. 

3.8. Definisi Operasional Variabel   

 Konsep harus dioperasionalkan agar dapat diukur. Operasionalisasi konsep 

menghasilkan konstruk dan variabel beserta indikator-indikator pengukurannya. 

Mengoperasionalkan konsep sama dengan menjelaskan konsep berdasarkan 

parameter atau indikator-indikatornya yang akan menghasilkan variabel 

(Kriyantono, 2006, h.26). Berdasarkan penjelasan tersebut maka operasional 

variabel membahas indikator yang diturunkan dari setiap variabel atau dimensi. 

Indikator yang didapat sesuai dengan definisi konseptual masing-masing variabel. 

Pada definisi konseptual sebelumnya terdapat 5 indikator kualitas pelayanan, 5 

indikator reputasi perusahaan, 6 indikator loyalitas pelanggan, dan 2 indikator 

faktor produk. Masing-masing indikator tersebut digunakan untuk mengukur 

variabel, kemudian disusun kedalam item pernyataan yang akan diajukan kepada 

responden. Indikator-indikator yang ada mengacu pada prinsip yang ada di dalam 

teori yang digunakan. Item pernyataan yang dipakai pada kuisioner penelitian ini 

disusun oleh peneliti dengan menguraikan definisi dari masing-masing indikator 
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dan juga melihat dari penelitian terdahulu yang dipakai dalam penelitian ini yang 

telah dijelaskan pada definisi konseptual sebelumnya. Berikut definisi operasional 

untuk setiap variabel: 

Tabel 3.8.1 Tabel Definisi Operasional 

Variabel Indikator Item Pernyataan 

Kualitas 

pelayanan 

(X1) 

Reliabilitas 

(reliability) 

a. Pilot menerbangkan pesawat dengan baik 

saat take off maupun landing. 

b. Pesawat terbang tepat waktu dan tiba di 

tujuan sesuai jadwal. 

Daya tanggap 

(responsiveness) 

a. Petugas maskapai bagian ticketing 

membantu proses check-in dengan baik. 

b. Petugas maskapai membantu proses 

boarding dengan baik. 

c. Petugas maskapai melayani dan 

mengarahkan penumpang dengan baik saat 

penerbangan mengalami keterlambatan lebih 

dari 3 jam, keterlambatan check in maupun 

boarding. 

d. Awak kabin melayani penumpang yang 

membutuhkan bantuan dengan sigap selama 

penerbangan. 

e. Karyawan maskapai membantu penanganan 

masalah kerusakan dan kehilangan bagasi 

dengan cepat dan benar. 

Jaminan 

(assurance) 

a. Awak kabin menyampaikan informasi 

tentang keselamatan penerbangan dan cara-

cara penyelamatan diri dengan baik dan 

benar. 

b. Karyawan di kantor maskapai maupun 

awak kabin kompeten dalam bidangnya dan 

memiliki pengetahuan tetang maskapai dan 

produknya. 

c. Karyawan di kantor maskapai maupun 

awak kabin sopan dan dapat dipercaya. 

d. Maskapai menjamin keselamatan 

penerbangan penumpang. 

Empati (empathy) a. Maskapai memikirkan kebutuhan para 
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penumpang terutama yang memiliki 

kebutuhan khusus (seperti pelayanan khusus 

ibu hamil, perlengkapan keselamatan anak-

anak, kebutuhan kursi roda). 

b. Penumpang dapat dengan mudah bertanya 

tentang apapun kepada karyawan maskapai 

yang selalu bersedia menjawab dengan 

keramahan. 

Bukti fisik 

(tangibles) 

a. Fasilitas pada armada pesawat yang 

memadai dan terjaga kebersihannya (seperti 

kursi, tempat bagasi kabin, kamar kecil). 

b. Perlengkapan keselamatan yang memadai 

(masker oksigen, pelampung, sabuk 

pengaman). 

c. Seragam karyawan dapat  

merepresentasikan budaya perusahaan. 

Reputasi 

Perusahaan 

(Y1) 

Customer oriented 

(orientasi 

pelanggan) 

a. Maskapai LCC sanggup memenuhi 

kebutuhan pelanggan (seperti kemudahan 

pembelian dan check-in tiket, kenyamanan 

dan keselamatan penerbangan, pelayanan di 

bandara maupun di pesawat). 

b. Maskapai LCC adalah maskapai 

penerbangan yang merespon setiap keluhan 

penumpang dengan baik dan kooperatif. 

c. Maskapai LCC mampu bertanggungjawab 

memenuhi janji-janji dan klaimnya kepada 

penumpang. 

Good  employer 

(pemberi kerja 

yang baik) 

a. Maskapai LCC memperhatikan keperluan 

karyawan dan awak pesawat (seperti 

memberikan seragam dan atribut kerja 

lainnya). 

Reliable and 

financially strong 

company 

(perusahaan dapat 

diandalkan dan 

memiliki finansial 

yang kuat) 

a. Maskapai LCC memiliki kekuatan finansial 

yang baik dan membuat laba dari penjualan 

tiket pesawat. 

b. Saya sebagai penumpang merasa aman 

membelanjakan uang kepada maskapai LCC. 

Product and a. Maskapai LCC adalah maskapai 



50 

 

 

 

service quality 

(kualitas produk 

dan jasa) 

penerbangan yang tepat waktu. 

b. Maskapai LCC adalah maskapai 

penerbangan yang memberikan pelayanan 

yang baik saat pesawat mengalami 

keterlambatan lebih dari 3 jam. 

c. Maskapai LCC adalah maskapai 

penerbangan yang sangat membantu 

penumpang saat mengalami kehilangan atau 

kerusakan bagasi. 

d. Maskapai LCC adalah maskapai 

penerbangan yang memberikan kenyamanan 

dan pelayanan yang baik kepada para 

penumpang. 

e. Maskapai LCC adalah maskapai 

penerbangan yang mengutamakan 

keselamatan penumpang. 

f. Maskapai LCC adalah maskapai 

penerbangan yang menjalankan 

operasionalnya secara modern (menggunakan 

teknologi canggih dan terkini)  

g. Maskapai LCC menghasilkan inovasi-

inovasi baru melalui produk dan jasa yang 

ditawarkannya. 

Social and 

environment 

responbility 

(tanggung jawab 

sosial dan 

lingkungan) 

a. Maskapai LCC peduli dan melakukan aksi 

positif terhadap masyarakat (seperti ikut 

dalam kegiatan amal, berbelasungkawa saat 

bencana terjadi, mengadakan CSR untuk 

membantu kemajuan masyarakat). 

b. Maskapai LCC peduli dengan lingkungan 

sekitar (seperti melakukan pengolahan 

sampah yang baik, ikut melestarikan alam, 

mengadakan CSR untuk lingkungan). 

Loyalitas 

Pelanggan 

(Y2) 

Melakukan 

pembelian berulang 

secara teratur 

Saya telah melakukan pembelian tiket 

pesawat maskapai LCC (salah satu dar 

Citilink, Lion Air, dan Air Asia Indonesia) 

secara berulang setidaknya 3 kali. 

Membeli 

produk/jasa lain 

yang disediakan 

Saya juga menggunakan produk/jasa selain 

jasa penerbangan dari maskapai LCC selain 

melakukan pembelian tiket pesawat (seperti 
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perusahaan dengan 

merek yang sama. 

membeli merchandise, layanan lion air parcel 

untuk pengiriman paket, AirAsiaGo untuk 

pemesanan hotel, aktivitas, dan layanan 

perjalanan, CitiSport Community, pemesanan 

meal on board, asuransi Super Shield 

Citilink)   

Merekomendasikan 

dan 

mempromosikan 

produk/jasa yang 

dipakai kepada 

orang lain. 

a. Saya merekomendasikan dan 

mempromosikan untuk terbang dengan 

maskapai LCC kepada orang-orang yang 

saya kenal. 

b. Saya merekomendasikan dan 

mempromosikan maskapai LCC kepada 

orang-orang terdekat yang meminta saran 

saya saat akan melakukan perjalanan udara. 

Menempatkan 

perusahaan sebagai 

pilihan pertama 

dalam melakukan 

pembelian. 

 

a. Saya selalu menjadikan maskapai LCC 

sebagai pilihan pertama saat hendak 

melakukan perjalanan udara. 

b. Berbagai pemberitaan tentang buruknya 

kualitas pelayanan maskapai LCC tidak akan 

merubah pilihan saya terbang dengan 

maskapai LCC. 

Tidak mudah 

tergiur dengan daya 

tarik dari produk 

pesaing. 

Saya tidak mudah tergiur dengan promosi-

promosi dari maskapai FSC (Full Service 

Carrier). 

Berencana 

melakukan lebih 

banyak pembelian 

barang/jasa 

perusahaan untuk 

kedepannya. 

 

Saya berencana melakukan lebih banyak lagi 

perjalanan dengan maskapai LCC kedepannya 

karena harga yang terjangkau, dan banyaknya 

rute serta jadwal penerbangan yang tersedia. 

Faktor 

Produk (Z) 

Product benefit a. Maskapai LCC menawarkan produk jasa 

penerbangan unggulan dengan memiliki 

pilihan rute penerbangan yang luas. 

b. Maskapai LCC menawarkan produk jasa 

penerbangan unggulan dengan memiliki 

pilihan jadwal penerbangan yang banyak. 

Value to price a. Harga yang ditetapkan oleh maskapai 
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relationship merupakan harga yang wajar dan sesuai 

dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 

b. Harga tiket yang dibayarkan adalah harga 

yang murah dan terjangkau sesuai dengan 

klaim perusahaan sebagai maskapai bertarif 

hemat (LCC). 

c. Maskapai LCC memberikan potongan 

harga atau promosi-promosi paket perjalanan 

untuk menarik minat calon penumpang 

 

3.9. Uji Instrumen  

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian harus valid yang berarti harus 

mampu menunjukkan sampai sejauh mana alat ukur/instrument mengukur objek 

penelitian. Selain valid, kuesioner juga harus reliable yang berarti sampai sejauh 

mana alat ukur/instrumen dapat dipercaya atau dihandalkan. Menurut Masrun 

dalam Solimun dkk. (2010), Suatu Item dalam Instrumen penelitian dianggap 

valid apabila koefisien korelasi (Corrected item-total correlation) positif dan 

bernilai ≥0.3. Menurut Malhotra dalam Solimun dkk. (2017) suatu instrumen 

penelitian dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha ≥ 0.6. 
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3.9.1 Uji Validitas dan Reliabilitas pada variabel Kualitas Pelayanan  

 (X1) 

  

 

 

 

 

 

 Pada variabel Kualitas Pelayanan (X1) dapat diketahui bahwa 

semua item sudah reliabel. Hal ini terbukti dari nilai Cronbach’s Alpha ≥  

0.6. 

  
Gambar 3.9.1.2 Hasil uji validitas item pada variabel Kualitas Pelayanan (X1) 

 Pada variabel Kualitas Pelayanan (X1) dapat diketahui bahwa 

semua item sudah valid. Hal ini terbukti dari nilai Corrected item-total 

correlation seluruh item  ≥  0.3. 

 

Gambar 3.9.1.1 Hasil uji reliabilitas item pada variabel Kualitas Pelayanan (X1) 
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3.9.2 Uji Validitas dan Reliabilitas pada variabel Reputasi Perusahaan (Y1) 

 

   

 

 

 

 

 

 Pada variabel Reputasi Perusahaan (Y1) dapat diketahui bahwa 

semua item tidak reliabel. Hal ini terbukti dari nilai Cronbach’s Alpha ≥  

0.6. 

  
Gambar 3.9.2.2 Hasil uji validitas item pada variabel Reputasi Perusahaan (Y1) 

 Pada variabel Reputasi Perusahaan (Y1) dapat diketahui bahwa 

semua item sudah valid. Hal ini terbukti dari nilai Corrected item-total 

correlation seluruh item  ≥  0.3. 

 

Gambar 3.9.2.1 Hasil uji reliabilitas item pada variabel Reputasi Peusahaan (Y1) 
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3.9.3 Uji Validitas dan Reliabilitas pada variabel Loyalitas Pelanggan (Y2) 

 

 

 

 

 

 Pada variabel Loyalitas Pelanggan (Y2) dapat diketahui bahwa 

semua item sudah reliabel. Hal ini terbukti dari nilai Cronbach’s Alpha ≥  

0.6. 

  
Gambar 3.9.3.2 Hasil uji reliabilitas item pada variabel Loyalitas Pelanggan (Y2) 

  

 Pada variabel Loyalitas Pelanggan (Y2) dapat diketahui bahwa 

terdapat 1 item yang tidak valid yaitu Y2.1 [Pernyataan: Saya telah 

melakukan pembelian tiket pesawat maskapai LCC (salah satu dari 

Citilink, Lion Air, dan Air Asis Indonesia) secara berulang setidaknya 3 

kali]. Hal ini dapat dilihat dari item yang memiliki nilai Corrected item-

total correlation  item  ≤ 0.3. Selanjutnya item yang tidak valid  (Y2.1) 

Gambar 3.9.3.1 Hasil uji reliabilitas item pada variabel Loyalitas Pelanggan (Y2) 
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akan dihilangkan dan dihitung kembali reliabilitas dan validitasnya dengan 

hasil sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.4 Uji Validitas dan Reliabilitas pada variabel Faktor Produk (Z1) 
  

 

 

 

 

  

 

 Pada variabel Faktor Produk (Z1) dapat diketahui bahwa semua 

item sudah reliabel. Hal ini terbukti dari nilai Cronbach’s Alpha  ≥ 0.6. 

 

Gambar 3.9.3.3 Hasil uji ulang reliabilitas item pada variabel Loyalitas Pelanggan (Y2) 

Gambar 3.9.3.4 Hasil uji ulang validitas item pada variabel Loyalitas Pelanggan (Y2) 

Gambar 3.9.4.1 Hasil uji reliabilitas item pada variabel Faktor Produk (Z1) 
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Gambar 3.9.4.2 Hasil uji validitas item pada variabel Faktor Produk (Z1) 

  

 Pada variabel Faktor Produk dapat diketahui bahwa semua item 

sudah valid. Hal ini terbukti dari nilai Corrected item-total correlation 

seluruh item  ≥  0.3. 

 

3.10 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah 

metode SEM (Structural Equation Modelling). Menurut Hair, dkk. (2010) SEM 

merupakan teknik statistik multivariat yang menggabungkan aspek-aspek analisis 

jalur, faktor, dan regresi berganda yang membuat peneliti dapat melihat 

serangkaian hubungan ketergantungan yang saling terkait. Analisis jalur pada 

SEM digunakan untuk menyusun hipotesa hubungan-hubungan sebab akibat 

diantara variabel - variabel dan menguji model-model sebab dengan menggunakan 

sistem persamaan linier. Analisis faktor digunakan untuk menganalisis item apa 

saja yang mempengaruhi variabel.  

 Kelebihan SEM dibandingkan dengan kebanyakan metode statistik terletak 

pada hal‐hal berikut: (1) memungkinkan adanya asumsi-asumsi yang lebih 
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fleksibel, (2) adanya variabel laten yang mampu memuat banyak indikator, (3) 

adanya pemisahan antara kesalahan pengukuran dengan kesalahan 

mengembangkan spesifikasi model, (4) adanya penguji model secara keseluruhan 

daripada koefisien per koefisien, (5) SEM memungkinkan pemodelan dengan 

menggunakan variabel mediator, (6) SEM memberikan keluwesan untuk 

mengembangkan model yang memiliki hubungan antar eror, (7) SEM 

memberikan kesempatan pengujian koefisien pada beberapa kelompok di sampel, 

(8) SEM memberikan pemodelan yang dinamis, (9) SEM mampu mengatasi data 

hilang, dan (10) SEM mampu menangani data yang tidak normal dengan baik 

(Golob, 2003).  

 Metode analisis ini peneliti pilih karena cocok dengan tujuan penelitian ini 

yaitu ingin mengetahui dan menjelaskan (1) hubungan antara kualitas pelayanan 

dengan reputasi perusahaan pada maskapai bertarif rendah (LCC) di Indonesia (2) 

hubungan antara kualitas pelayanan dengan loyalitas pelanggan pada maskapai 

bertarif rendah (LCC) di Indonesia serta (3) pengaruh harga, rute dan jadwal 

penerbangan sebagai faktor produk dalam memoderatori hubungan kualitas 

pelayanan dengan reputasi perusahaan dan loyalitas pelanggan pada maskapai 

bertarif rendah (LCC) di Indonesia. Terutama untuk tujuan ketiga, karena belum 

ada landasan teori yang dapat menjelaskan pengaruh harga, rute dan jadwal 

penerbangan sebagai faktor produk dalam memoderatori hubungan kualitas 

pelayanan dengan reputasi perusahaan dan loyalitas pelanggan pada maskapai 

bertarif rendah (LCC) di Indonesia secara konkret dan analisis SEM dapat 

digunakan untuk model penelitian yang memiliki variabel moderator. Pengolahan 
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data dilakukan dengan meng-input data hasil penyebaran kuisioner melalui link 

google form ke  software WarpPLS 6.0.  
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BAB IV 

HASIL 

4.1 Gambaran Umum Maskapai Low Cost Carrier 

 Deregulasi industri penerbangan di Indonesia yang terjadi sejak tahun 

2000 berdampak pada pertumbuhan industri transportasi udara. Bertepatan dengan 

tragedi WTC 11 September 2001 di New York, banyak perusahaan penerbangan 

komersial di Amerika yang bangkrut dan menyewakan armadanya kepada negara 

dunia ketiga dengan harga sewa anjlok sampai 50%. Memanfaatkan dua hal ini, 

pebisnis Indonesia berlomba-lomba mendirikan perusahaan penerbangan baru di 

Indonesia, sehingga lahirlah maskapai penerbangan baru dari tahun 2001 hingga 

2003 seperti Lion Air, Citilink, Awair, Seulawah Air, Xpress Air, Batavia Air, 

Sriwijaya Air, Celebes Air, Adam Air, Kartika Airline, Jatayu Air, dan Star Air 

(Atmadjati, 2013). 

 Terbentuknya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2001 

tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, membuka pintu seluas-luasnya bagi 

perusahaan penerbangan baru untuk mendirikan izin. Hal ini juga memudahkan 

investor untuk berpartisipasi dalam dunia bisnis penerbangan. Akibatnya jumlah 

maskapai penerbangan yang semula hanya lima maskapai berkembang pesat 

menjadi lima belas maskapai. Deregulasi merupakan faktor yang mendorong 

munculnya perusahaan penerbangan baru bertarif rendah. Lahirnya maskapai yang 

menawarkan harga tiket yang rendah, membuat harga tiket penerbangan juga tidak 

luput dari dampak deregulasi. Harga tiket penerbangan yang sebelumnya diatur 
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oleh pemerintah, setelahnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Pemerintah hanya 

mengeluarkan peraturan tentang penentuan batas bawah harga tiket, sehingga 

terjadi persaingan yang ketat antar maskapai dan semakin murahnya harga tiket 

yang berdampak pada peningkatan penumpang (Setiawan, Nusraningrum & 

Pahala 2015). 

 Pasca deregulasi, maskapai penerbangan bertarif rendah menjadi 

primadona di kalangan penumpang. Menurut Rahman (2003), penerbangan 

bertarif rendah atau Low Cost Carrier (LCC) merupakan perusahaan penerbangan 

berjadwal dengan biaya jauh lebih rendah dibandingkan perusahaan pada 

umumnya, disebut juga no frills dan budged airline. Pada model penerbangan 

LCC, perusahaan memakai strategi cost efficiency (efesiensi biaya) dan menekan 

operating cost (biaya operasional). Strategi seperti ini seolah menyadarkan 

masyarakat bahwa tidak hanya orang-orang konglomerat dan kalangan atas saja 

yang bisa melakukan perjalanan dengan pesawat namun semua orang punya 

kesempatan yang sama untuk terbang tentunya dengan harga yang terjangkau. 

Maskapai yang menggunakan model penerbangan LCC, lebih fokus kepada 

volume penumpang dibandingkan harga. Murahnya harga tiket pada model 

penerbangan LCC membuat perusahaan maskapai juga memberikan produk 

layanan yang lebih sederhana seperti tidak disuguhinya makanan selama 

penerbangan, tanpa reservasi tiket, dan tempat duduk yang lebih sempit. Armada 

maskapai LCC dipakai semaksimal mungkin untuk menekan biaya perawatan dan 

di dalamnya pun tidak memiliki kursi kelas bisnis. Dalam rangka menekan biaya 

operasional, beberapa layanan tetap disediakan namun dibayar secara terpisah 
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dengan tiket, contohnya layanan makanan. Jika dalam model penerbangan FSC 

(Full Service Cost) diberlakukan program member, maka pada penerbangan LCC 

hal tersebut dihapuskan. Sistem ticketing pada LCC pun juga disederhanakan 

menjadi tiket elektronik atau lebih dikenal sebagai e-ticket. Dari segi rute 

penerbangan, LCC biasanya melayani penerbangan jarak pendek. Biaya layanan 

bandara juga menjadi pertibangan bagi LCC untuk diminimalisir sehingga 

maskapai LCC lebih memilih beroperasi di bandara sekunder terutama pada jam 

sibuk (Yowanda & Mawardi, 2017). 

 Tiga maskapai model LCC terbesar di Indonesia diantaranya adalah Lion 

Air, Citilink, dan Indonesia Air Asia. Ketiga maskapai ini termasuk dalam 

peringkat sepuluh besar maskapai termurah di dunia, dengan Lion Air di peringkat 

ke-9, Citilink di peringkat ke-6, dan Air Asia di peringkat ke-3. Peringkat ini 

didata oleh Rome2rio berdasarkan tarif per kilometer yang ditetapkan oleh 

maskapai yang dicantumkan pada laporan global laman Travel Weekly (Widiarini 

& Berlian, 2018).  

 Dilansir dari website resmi maskapai penerbangan Lion Air di 

www.lionair.co.id, Lion Air merupakan maskapai penerbangan swasta nasional 

asal Indonesia yang secara hukum didirikan pada tanggal 15 November 1999 dan 

mulai beroperasi pertama kali pada tanggal 30 Juni 2000. PT. Lion Mentari 

Airlines atau yang biasa dikenal dengan Lion Air merupakan maskapai 

penerbangan berbiaya rendah (Low Cost Carrier) dengan mengusung slogan “We 

Make People Fly”. Melalui hal ini Lion Air mencoba mewujudkan keinginan 

siapapun untuk bisa terbang bersama Lion Air dengan tetap mengedepankan 

http://www.lionair.co.id/
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aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas penerbangan. Hingga saat ini Lion Air 

melakukan penerbangan ke 183 rute penerbangan yang terbagi dalam rute 

domestik yang tersebar ke seluruh penjuru Indonesia, dan rute Internasional 

menuju sejumlah negara seperti, Singapore, Malaysia, Saudi Arabia dan China. 

Lion Air memiliki pesawat sebanyak 112 armada yang terbagi dalam beberapa 

tipe seperti Boeing 747-400, Boeing 737-800, Boeing 737-900 ER, dan Airbus 

A330-300. Lion Air telah meraih sertifikasi ISSA yaitu sebuah standar 

keselamatan dan keamanan berskala internasional yang diberikan oleh IATA pada 

Januari 2016. Berdasarkan data statistik direktorat jenderal perhubungan udara, 

penumpang domestik pada tahun 2017 mencapai jumlah 96.890.664. Dari angka 

tersebut, 33.131.053 penumpang merupakan jumlah penumpang yang memilih 

terbang dengan maskapai Lion Air. Berdasarkan data yang tertera pada website 

resmi Kementerian Perhubungan (http://hubud.dephub.go.id), jumlah penumpang 

Lion Air merupakan penumpang domestik terbanyak pada tahun 2017, sehingga 

Lion Air memegang market share penumpang domestik terbanyak sebesar 34%. 

Berdasarkan data dari website resmi Top Brand (topbrand-award.com) pada Top 

Brand index 2019 fase 1 kategori transportasi airlines, Lion Air menempati posisi 

ke-2 setelah Garuda Indonesia dengan index 19,2% dan tertinggi diantara LCC 

lain seperti Citilink (13,1%) dan Air Asia (4,8%) yang juga termasuk dalam 5 

besar Top Brand kategori transportasi airlines. Kemudian pada Triwulan I 

(Januari - Maret) 2019, tingkat ketepatan waktu atau on time performance (OTP) 

Lion Air mencapai 85,97 persen (https://www.infopenerbangan.com). 

https://www.infopenerbangan.com/
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 Berdasarkan informasi yang dihimpun dari situs resmi Citilink Indonesia  

di www.citilink.co.id, PT Citilink Indonesia merupakan sebuah ekspansi yang 

dilakukan oleh PT Garuda Indonesia agar bisa bersaing lebih agresif dalam 

penerbangan bertarif rendah atau LCC. Setelah mendapatkan izin usaha 

penerbangan SIUAU/NB-027 pada tanggal 27 Januari 2012, dan sertifikat 

penerbangan AOC 121-046 pada tanggal 22 Juni 2012, Citilink mulai beroperasi 

tanggal 30 Juli 2012. Saham PT Citilink Indonesia merupakan milik PT Garuda 

Indonesia (Persero),tbk. dan PT Aerowisata. Memiliki kekuatan armada sebanyak 

61 pesawat, Citilink melayani 70 rute penerbangan ke 35 kota di Indonesia. 

Selama tahun 2018 silam, Citilink berhasil menorehkan beberapa prestasi positif 

diantaranya menerbangankan 15 juta penumpang, meningkatkan market share 

perusahaan sebanyak 12,62% dari tahun 2017 menjadi 14,29%, dan mencapai On 

Time Performance (OTP) Januari - Februari 2019 hingga 91,7% (Intan, 2019). 

Sebagai salah satu maskapai LCC yang sedang berkembang pesat di Indonesia 

saat ini, Citilink telah meraih beberapa penghargaan sepanjang tahun 2018. 

Diantaranya adalah LCC terbaik di Asia berdasarkan penilaian Travellers Choice 

2018 dari tripadvisor.com pada Juli 2018, akreditasi bintang empat dari APEX 

untuk kategori LCC pada September 2018, akreditasi bintang empat dari Skytrax 

untuk kelas maskapai berbiaya murah (LCC), Februari 2018, dan tiga 

penghargaan Revolusi Mental BUMN 2018, untuk kategori April 2018.  

 Air Asia merupakan maskapai berbiaya murah terbesar di Asia dan 

ASEAN. Memiliki 293 rute yang mengantarkan penumpang ke berbagai negara di 

Asia dan ASEAN. Bernaung di bawah grup besar Air Asia Berhad, Indonesia Air 

http://www.citilink.co.id/
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Asia memulai persaingannya di pasar low cost carrier Indonesia pada 8 Desember 

2004. Memiliki tarif terbang Rp 979,3 per km, Air Asia berhasil menempati posisi 

kedua dari lima puluh maskapai penerbangan dengan tariff murah (Widiarini dan 

Berlian, 2018). Di Indonesia, Air Asia melayani 38 rute penerbangan langsung 

dari 15 kota di Indonesia dengan tujuan domestik maupun internasional. Selain 

memberikan harga tiket yang murah, pada periode tertentu Air Asia juga 

memberikan penghapusan harga kursi atau potongan harga khusus untuk 

pembelian tiket 6 bulan sebelum perjalanan. Promosi seperti ini menurut Direktur 

Utama Indonesia Air Asia Dendy Kurniawan,  dilakukan agar para penumpang 

dapat merencanakan perjalanannya dengan lebih baik jauh-jauh hari sebelumnya. 

Ketersediaan rute penebangan internasional oleh Air Asia juga membuka peluang 

untuk perkembangan destinasi pariwisata di Indonesia dan memberikan 

kesempatan bagi siapa saja untuk menjelajahi tempat-tempat eksotis di Indonesia 

(Puspita, 2019). Dilansir dari portal berita online liputan6.com, sepanjang tahun 

2018 PT Air Asia Indonesia Tbk sudah mengangkut 5,2 juta penumpang dan 

memiliki OTP (On Time Performance) tertinggi selama periode natal dan tahun 

baru 20 Desember 2018 - 5 Januari 2019 yakni 90,01% dengan 801 penerbangan  

(Praditya, 2019).  Pada akhir tahun 2018 lalu Air Asia kembali mendapatkan 

penghargaan sebagai maskapai berbiaya hemat terbaik untuk ke enam kalinya 

oleh World Travel Award (WTA) sebuah ajang penghargaan bergengsi bagi 

industri global dan pariwisata (Agmasari, 2018). Selain itu, Air Asia juga 

menyabet penghargaan sebagai maskapai berbiaya hemat terbaik di dunia versi 
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Skytrax World Airline Awards selama 10 tahun berturut-turut hingga 2018 

(Adiakurnia, 2018). 

4.2 Gambaran Umum Responden 

a. Usia Responden 

 

Dari 252 responden yang sudah mengisi kuisioner, kelompok usia yang 

memiliki jumlah responden terbesar adalah pada usia ‘18 - 25 tahun‘ sebanyak 

111 orang dengan persentase 44%. Disusul oleh kelompok umur ‗46 - 55 tahun‘ 

pada urutan kedua sebanyak 83 orang dengan persentase 32,9%. Kemudian pada 

urutan ketiga terbesar adalah kelompok umur ‗26 – 35 tahun‘ dengan jumlah 27 

orang dengan persentase 10,7%. Urutan keempat terbanyak adalah kelompok 

umur ‗36 - 45 tahun‘ sebanyak 22 orang dengan persentase 8,7%. Lalu kelompok 

umur yang memiliki paling sedikit responden adalah ‗56 - 65 tahun‘ sebanyak 9 

orang dengan persentase 3,6% dan terakhir tidak ada responden untuk kelompok 

umur ‗lebih dari 65 tahun‘. 

 

 

Diagram 4.2.1 Usia Responden 
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b. Penghasilan per Bulan Responden 

 
Diagram 4.2.2 Penghasilan per Bulan Responden 

  

 Dari 252 responden yang sudah mengisi kuisioner, kategori penghasilan 

per bulan terbesar adalah kelompok ‗Rp 1 juta - Rp 5 juta‘ sebanyak 92 orang 

dengan persentase 36,5%. Disusul oleh kelompok ‗Rp 5 juta - Rp 10 juta‘ pada 

urutan kedua sebanyak 66 orang dengan persentase 26,2%. Kemudian pada urutan 

ketiga terbesar adalah kelompok ‗belum/tidak punya penghasilan‘ dengan jumlah 

53 orang dengan persentase 21%. Urutan keempat terbanyak adalah kelompok 

‗lebih dari 15 juta‘ sebanyak 21 orang dengan persentase 8.3%. Terakhir, 

kelompok penghasilan per bulan dengan responden paling sedikit adalah ‗Rp 10 

juta - Rp 15 juta‘ sebanyak 20 orang dengan persentase 7,9%. 

c. Jenis Pekerjaan Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.2.3 Jenis Pekerjaan Responden 
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Dari 252 responden yang sudah mengisi kuisioner, jenis pekerjaan 

responden yang paling besar jumlahnya adalah kelompok ‗Pegawai Negeri Sipil‘ 

sebanyak 108 orang dengan persentase 42,9%. Disusul oleh kelompok 

‗belum/tidak bekerja‘ pada urutan kedua sebanyak 81 orang dengan persentase 

32,1 %. Kemudian pada urutan ketiga terbesar adalah kelompok ‗pegawai swasta‘ 

dengan jumlah 48 orang dengan persentase 19%. Urutan keempat terbanyak 

adalah kelompok ‗wiraswasta‘ sebanyak 14 orang dengan persentase 5,6%. 

Terakhir, kelompok jenis pekerjaan dengan responden paling sedikit adalah 

‗TNI/Polri‘ sebanyak 1 orang dengan persentase 0,4%. 

d. Jenis Kelamin Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari 252 responden yang sudah mengisi kuisioner, kelompok jenis 

kelamin ‗perempuan‘ memiliki jumlah responden lebih banyak dari ‗laki-laki‘ 

yakni sebanyak 139 orang dengan persentase 55,2%, sedangkan kelompok ‗laki-

laki‘ hanya memiliki jumlah responden sebanyak 113 orang dengan persentase 

44,8%. 

  

Diagram 4.2.4 Jenis Kelamin Responden 
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e. Jenjang Pendidikan Responden 

 

 

 

 

 

Dari 252 responden yang sudah mengisi kuisioner, jenjang pendidikan 

responden yang paling besar jumlahnya adalah kelompok ‗S1‘ sebanyak 160 

orang dengan persentase 63,5%. Disusul oleh kelompok ‗S2‘ pada urutan kedua 

sebanyak 64 orang dengan persentase 25,4%. Kemudian pada urutan ketiga 

terbesar adalah kelompok ‗SMA‘ dengan jumlah 18 orang dengan persentase 

7,1%. Urutan keempat terbanyak adalah kelompok ‗diploma‘ sebanyak 8 orang 

dengan persentase 3,2%. Kelompok jenjang pendidikan dengan responden paling 

sedikit adalah ‗S3‘ sebanyak 1 orang dengan persentase 0,4%, dan terakhir tidak 

ada responden untuk kelompok jenjang pendidikan ‗SD‘ dan ‗SMP‘.  

Diagram 4.2.5 Jenjang Pendidikan Responden 
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f. Maskapai LCC yang pernah dinaiki oleh responden 

Dari 252 responden yang sudah mengisi kuisioner, maskapai Lion Air  

adalah jawaban paling banyak yang pernah digunakan oleh 215 responden 

(85,3%). Menyusul pada urutan kedua maskapai terbanyak yang pernah 

digunakan oleh 201 responden adalah Citilink dengan persentase 79,8%. Dan 

paling sedikit yaitu sebanyak 88 responden mengaku pernah menggunakan jasa 

maskapai Air Asia Indonesia dengan persentase (34,9%). Hal ini berarti maskapai 

Lion Air merupakan maskapai yang paling banyak digunakan oleh responden. 

Diagram 4.2.6 Maskapai LCC yang pernah dinaiki oleh responden 
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g. Alasan responden memilih terbang dengan maskapai LCC 

1. Maskapai Lion Air 

Diagram 4.2.7 merangkum sekumpulan alasan yang dipilih responden 

dalam memilih terbang dengan maskapai Lion Air. Dari 215 responden yang 

pernah terbang dengan Lion Air, 184 responden (86%) diantaranya memilih 

terbang dengan alasan ‗harga murah dan terjangkau‘. Menyusul di urutan kedua 

adalah alasan ‗pilihan jam terbang yang lebih banyak‘ yang dipilih oleh 128 

responden yang pernah terbang dengan Lion Air (60%). Lalu pada urutan ketiga 

adalah alasan ‗pilihan rute penerbangan yang lebih luas‘ dipiloh oleh 68 respoden 

(32%). Pada urutan keempat adalah alasan ‗tidak ada pilihan lain/harus terbang 

dengan maskapai LCC‘ yang dipilih oleh 58 responden (27%), setelahnya di 

urutan kelima adalah alasan ‗banyak penawaran paket perjalanan dan promo 

harga‘ yang dipilih oleh 57 responden (27%). Kemudian di urutan keenam adalah 

alasan ‗kualitas pelayanan‘ dipilih oleh 12 responden (6%). Terakhir untuk urutan 

ketujuh dan kedelapan berturut-turut adalah alasan ‗tepat waktu‘ dipilih oleh 11 

86% 

60% 

27% 

32% 

27% 

6% 

5% 

5% 

Harga murah dan terjangkau

Pilihan jam terbang yang lebih banyak

Banyak penawaran paket perjalanan dan…

Pilihan rute penerbangan yang lebih luas

Tidak ada pilihan lain/ harus terbang…

Kualitas pelayanannya

 Aman

Tepat waktu

Diagram 4.2.7 Alasan responden memilih terbang dengan maskapai Lion Air 
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responden (5%) dan alasan ‗aman‘ dipilih oleh 10 responden (5%). Dari diagram 

dapat ditarik kesimpulan bahwa calon penumpang yang terbang Lion Air 

cenderung memilih maskapai yang harganya murah dan terjangkau, memiliki 

pilihan jam terbang yang lebih banyak dan pilihan rute penerbangan yang lebih 

luas. 

2. Maskapai Citilink 

Diagram 4.2.8 merangkum sekumpulan alasan yang dipilih responden 

dalam memilih terbang dengan maskapai Citilink. Dari 201 responden yang 

pernah terbang dengan Citilink, 163 responden (81%) diantaranya memilih 

terbang dengan alasan ‗harga murah dan terjangkau‘. Menyusul di urutan kedua 

adalah alasan ‗pilihan jam terbang yang lebih banyak‘ dipilih oleh 116 responden 

yang pernah terbang dengan Citilink (58%). Lalu pada urutan ketiga adalah alasan 

‗pilihan rute penerbangan  yang lebih luas‘ yang dipilih oleh 68 responden (34%). 

Pada urutan keempat adalah alasan ‗banyak penawaran paket perjalanan dan 

promo harga‘ dipilih oleh 61 respoden (30%), setelahnya di urutan kelima adalah 
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Diagram 4.2.8 Alasan responden memilih terbang dengan maskapai Citilink 
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alasan ‗tidak ada pilihan lain/harus terbang dengan maskapai LCC‘ yang dipilih 

oleh 51 responden (25%). Kemudian di urutan keenam adalah alasan ‗kualitas 

pelayanan‘ dipilih oleh 24 responden (12%). Terakhir untuk urutan ketujuh dan 

kedelapan dengan jumlah suara yang sama adalah alasan ‗tepat waktu‘ dipilih oleh 

18 responden (9%) dan alasan ‗aman‘ juga dipilih oleh 18 responden (9%). Dari 

diagram dapat ditarik kesimpulan bahwa calon penumpang yang terbang dengan 

maskapai Citilink cenderung memilih maskapai yang harganya murah dan 

terjangkau serta memiliki pilihan jam terbang yang lebih banyak dan pilihan rute 

penerbangan yang lebih luas. 

 

3. Maskapai Indonesia Air Asia  

Diagram 4.2.9 merangkum sekumpulan alasan yang dipilih responden 

dalam memilih terbang dengan maskapai Indonesia Air Asia. Dari 88 responden 

yang pernah terbang dengan Indonesia Air Asia, 74 responden (84%) diantaranya 

memilih terbang dengan dengan alasan ‗harga murah dan terjangkau‘. Menyusul 
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Diagram 4.2.9 Alasan responden memilih terbang dengan maskapai Indonesia Air Asia  
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di urutan kedua adalah alasan ‗pilihan jam terbang yang lebih banyak‘ yang 

dipilih oleh 55 responden yang pernah terbang dengan Indonesia Air Asia (36%). 

Lalu pada urutan ketiga adalah alasan ‗banyak penawaran paket perjalanan dan 

promo harga‘ yang dipilih oleh 34 responden (39%). Pada urutan keempat adalah 

alasan  ‗pilihan rute penerbangan yang lebih luas‘ yang dipilih oleh 30 responden 

(34%), setelahnya di urutan kelima adalah alasan ‗tidak ada pilihan lain/harus 

terbang dengan maskapai LCC‘ dipilih oleh 24 respoden (27%). Kemudian di 

urutan keenam adalah alasan ‗tepat waktu‘ dipilih oleh 10 responden (11%). 

Terakhir untuk urutan ketujuh dan kedelapan berturut-turut adalah alasan ‗aman‘ 

dipilih oleh 9 responden (10%) dan alasan ‗kualitas pelayanan‘ dipilih oleh 6 

responden (7%). Dari diagram dapat ditarik kesimpulan bahwa calon penumpang 

yang terbang dengan maskapai Indonesia Air Asia cenderung memilih maskapai 

yang harganya murah dan terjangkau, pilihan jam terbang yang lebih banyak, dan 

memiliki banyak penawaran paket perjalanan dan promo harga. 

h. Frekuensi penerbangan responden 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Diagram di atas menjelaskan bahwa frekuensi penerbangan terbanyak 

yang dilakukan oleh responden adalah ‗3-5 kali setahun‘ dijawab oleh 187 orang 

dengan persentase 74,2%. Kemudian 35 orang (13,9%) terbang sebanyak ‗5-8 kali 

Diagram 4.2.10 Frekuensi penerbangan responden 
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setahun‘ dan 30 orang (11,9%) terbang ‗lebih 8 kali setahun‘. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah melakukan pembelian ulang 

terhadap jasa penerbangan maskapai LCC dan dinilai sudah menunjukkan 

loyalitasnya. 

i. Waktu terakhir responden terbang dengan maskapai LCC 
 

 

 

Dari 252 respon yang terkumpul, sebanyak 37,7% atau 95 responden 

menjawab terakhir kali terbang dengan maskapai LCC ‗beberapa bulan yang lalu‘. 

Kemudian sebanyak 53 responden dengan persentase 21% menjawab terbang 

terakhir kali ‗bulan yang lalu‘. Sebanyak 11,1% atau 28 responden menjawab 

terakhir menggunakan maskapai LCC ‗tahun lalu‘. Setelah itu disusul oleh 10,7% 

atau 27 responden yang menjawab terakhir terbang dengan maskapai LCC 

‗beberapa minggu yang lalu‘. Sebanyak 8,7% atau 22 responden menjawab 

terakhir menggunakan maskapai LCC ‗minggu ini‘. Lalu sebanyak 6,7% atau 17 

responden yang menjawab terakhir terbang dengan maskapai LCC ‗seminggu 

yang lalu‘. Terakhir, 4% sisanya sebanyak 10 responden  menjawab terakhir 

menggunakan maskapai LCC ‗lebih dari setahun yang lalu‘. Hal ini berarti 

maskapai LCC masih melekat di benak masyarakat Indonesia dan masih dijadikan 

pilihan karena masih digunakan dalam jangka waku dekat-dekat ini.  

Diagram 4.2.11 Waktu terakhir responden terbang dengan maskapai LCC 
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j. Tujuan penerbangan responden 

 

 

 

 

 

Diagram di atas merangkum sekumpulan tujuan penerbangan yang 

dilakukan responden saat memilih terbang dengan maskapai LCC. Tujuan yang 

paling banyak dipilih adalah ‗pekerjaan/bisnis‘ dengan perolehan 142 suara dan 

persentase 56,3%. Menyusul di urutan kedua adalah tujuan ‗liburan‘ dengan 98 

suara (38,9%). Lalu pada urutan ketiga adalah tujuan ‗pendidikan‘ dengan 

perolehan 59 suara (23,4%). Kemudian pada  urutan terakhir adalah tujuan 

‗mudik‘ yang memiliki 56 suara (22,2%). Dapat dilihat bahwa untuk tujuan 

pekerjaan/bisnis, maskapai LCC masih menjadi pilihan teratas sebagai sarana 

transportasi responden. 

  

Diagram 4.2.12 Tujuan penerbangan responden 
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4.3 Ditribusi Jawaban Responden 

4.3.1 Variabel X1 (Kualitas Pelayanan) 

a. Pernyataan “Petugas maskapai bagian ticketing membantu proses 

check-in dengan baik” 

 
Diagram 4.3.1.1 Tanggapan Pernyataan ―Petugas maskapai bagian ticketing membantu proses 

check-in dengan baik‖ 

 

 Proses check-in yang dibantu oleh petugas maskapai bagian ticketing telah 

diakui dan banyak dirasakan secara sangat positif oleh penumpangnya. Hal ini 

terbukti dari paparan Diagram 4.3.1.1, dari 252 responden yang terkumpul, 

terdapat 58 responden yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 23% , 

141 responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 56%, 45 responden 

menjawab ―netral‖ dengan persentase 18%, sedangkan 7 responden menjawab 

―tidak setuju‖ dengan persentase 3% dan hanya 1 responden menjawab ―sangat 

tidak setuju‖ dengan persentase 0%. 
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b. Pernyataan “Petugas maskapai membantu proses boarding dengan baik” 

 
Diagram 4.3.1.2 Tanggapan Pernyataan ―Petugas maskapai membantu proses boarding dengan 

baik‖ 

 

 Proses boarding yang dibantu oleh petugas maskapai telah diakui dan 

banyak dirasakan secara sangat positif oleh penumpangnya. Hal ini terbukti dari 

paparan Diagram 4.3.1.2, dari 252 responden yang terkumpul, terdapat 58 

responden yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 23% , 144 

responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 57%, 45 responden menjawab 

―netral‖ dengan persentase 18%, sedangkan 4 responden menjawab ―tidak setuju‖ 

dengan persentase 2% dan hanya 1 responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ 

dengan persentase 0%. 

c. Pernyataan “Petugas maskapai melayani dan mengarahkan penumpang 

dengan baik saat penerbangan mengalami keterlambatan lebih dari 3 jam, 

keterlambatan check in maupun boarding” 

 
Diagram 4.3.1.3 Tanggapan Pernyataan ―Petugas maskapai melayani dan mengarahkan penumpang 

dengan baik saat penerbangan mengalami keterlambatan lebih dari 3 jam, keterlambatan check in maupun 

boarding‖ 
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Ketika ditanyai apakah petugas maskapai melayani dan mengarahkan 

penumpang dengan baik saat penerbangan mengalami keterlambatan lebih dari 3 

jam keterlambatan check in maupun boarding, penumpang cenderung menanggapi 

secara netral dan sedikit positif. Hal ini terbukti dari paparan Diagram 4.3.1.3, dari 

252 responden yang terkumpul, terdapat 98 responden menjawab ―netral‖ dengan 

persentase 39%, 31 responden yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 

12%, 70 responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 28%, sedangkan 43 

responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan persentase 17%, dan 10 responden 

menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 4%. 

d. Pernyataan “Pilot menerbangkan pesawat dengan baik saat take off 

maupun landing” 

 
Diagram 4.3.1.4 Tanggapan Pernyataan ―Pilot menerbangkan pesawat dengan baik saat take off 

maupun landing‖ 

 

 Cara pilot maskapai LCC menerbangkan pesawat saat take off dan landing 

telah diakui dan banyak dirasakan secara sangat positif oleh penumpangnya. Hal 

ini terbukti dari paparan Diagram 4.3.1.4, dari 252 responden yang terkumpul, 

terdapat 56 responden yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 22% , 

117 responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 47%, 69 responden 

menjawab ―netral‖ dengan persentase 27%, sedangkan 10 responden menjawab 
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―tidak setuju‖ dengan persentase 4% dan tidak ada responden menjawab ―sangat 

tidak setuju‖ dengan persentase 0%. 

e. Pernyataan “Awak kabin melayani penumpang yang membutuhkan 

bantuan dengan sigap selama penerbangan”  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Kesigapan pelayanan yang diberikan awak kabin pada maskapai LCC saat 

membantu penumpang telah diakui dan banyak dirasakan secara sangat positif 

oleh penumpangnya. Hal ini terbukti dari paparan Diagram 4.3.1.5, dari 252 

responden yang terkumpul, terdapat 62 responden yang menjawab ―sangat setuju‖ 

dengan persentase 25% , 129 responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 

51%, 53 responden menjawab ―netral‖ dengan persentase 21%, sedangkan 7 

responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan persentase 3% dan hanya 1 responden 

menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 0%. 
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Diagram 4.3.1.5 Tanggapan Pernyataan ―Pernyataan ―Awak kabin melayani penumpang yang 

membutuhkan bantuan dengan sigap selama penerbangan‖ 
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f. Pernyataan “Awak kabin menyampaikan informasi tentang keselamatan 

penerbangan dan cara-cara penyelamatan diri dengan baik dan benar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informasi keselamatan penerbangan dan cara-cara penyelamatan diri 

dengan baik dan benar yang disampaikan awak kabin pada maskapai LCC telah 

diakui dan banyak dirasakan secara sangat positif oleh penumpangnya. Hal ini 

terbukti dari paparan Diagram 4.3.1.6, dari 252 responden yang terkumpul, 

terdapat 106 responden yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 42% , 

119 responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 47%, 19 responden 

menjawab ―netral‖ dengan persentase 8%, sedangkan 8 responden menjawab 

―tidak setuju‖ dengan persentase 3% dan tidak ada responden menjawab ―sangat 

tidak setuju‖ dengan persentase 0%. 
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Diagram 4.3.1.6 Tanggapan Pernyataan “Awak kabin menyampaikan informasi tentang 
keselamatan penerbangan dan cara-cara penyelamatan diri dengan baik dan benar” 
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g. Pernyataan “Karyawan maskapai tanggap dalam membantu penanganan 

masalah kerusakan dan kehilangan bagasi” 

 

Diagram 4.3.1.7 Tanggapan Pernyataan ―Karyawan maskapai tanggap dalam membantu 

penanganan masalah kerusakan dan kehilangan bagasi‖ 

Ketika ditanyai apakah karyawan maskapai membantu penanganan 

masalah kerusakan dan kehilangan bagasi dengan cepat dan benar, penumpang 

cenderung menanggapi secara netral dan sedikit positif. Hal ini terbukti dari 

paparan Diagram 4.3.1.7, dari 252 responden yang terkumpul, terdapat 103 

responden menjawab ―netral‖ dengan persentase 41%, 27 responden yang 

menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 11%, 81 responden menjawab 

―setuju‖ dengan persentase 32%, sedangkan 32 responden menjawab ―tidak 

setuju‖ dengan persentase 13%, dan 9 responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ 

dengan persentase 3%. 
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h. Pernyataan “Karyawan di kantor maskapai maupun awak kabin 

kompeten dalam bidangnya dan memiliki pengetahuan tentang maskapai dan 

produknya” 
 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi dan pengetahuan karyawan dan awak kabin pada maskapai 

LCC telah diakui dan ditanggapi secara sangat positif oleh penumpangnya. Hal ini 

terbukti dari paparan Diagram 4.3.1.8, dari 252 responden yang terkumpul, 

terdapat 45 responden yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 18% , 

123 responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 49%, 73 responden 

menjawab ―netral‖ dengan persentase 29%, sedangkan 9 responden menjawab 

―tidak setuju‖ dengan persentase 3% dan 2 responden menjawab ―sangat tidak 

setuju‖ dengan persentase 1%. 
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Diagram 4.3.1.8 Tanggapan Pernyataan ―Karyawan di kantor maskapai maupun awak kabin 

kompeten dalam bidangnya dan memiliki pengetahuan tentang maskapai dan produknya‖ 
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i. Pernyataan “Karyawan di kantor maskapai maupun awak kabin sopan 

dan dapat dipercaya” 

 
Diagram 4.3.1.9 Tanggapan Pernyataan ―Karyawan di kantor maskapai maupun awak kabin sopan 

dan dapat dipercaya‖ 

 

Karyawan di kantor maskapai LCC maupun awak kabin sopan dan dapat 

dipercaya telah diakui dan ditanggapi secara sangat positif oleh penumpangnya. 

Hal ini terbukti dari paparan Diagram 4.3.1.9, dari 252 responden yang terkumpul, 

terdapat 52 responden yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 21% , 

130 responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 52%, 58 responden 

menjawab ―netral‖ dengan persentase 23%, sedangkan 11 responden menjawab 

―tidak setuju‖ dengan persentase 4% dan 1 responden menjawab ―sangat tidak 

setuju‖ dengan persentase 0%. 

j. Pernyataan “Maskapai menjamin keselamatan penerbangan penumpang” 
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Diagram 4.3.1.10 Tanggapan Pernyataan ―Maskapai menjamin 

keselamatan penerbangan penumpang‖ 
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Jaminan maskapai LCC akan keselamatan penerbangan penumpangnya 

telah diakui dan ditanggapi secara sangat positif oleh penumpangnya. Hal ini 

terbukti dari paparan Diagram 4.3.1.10, dari 252 responden yang terkumpul, 

terdapat 57 responden yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 23% , 

114 responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 45%, 68 responden 

menjawab ―netral‖ dengan persentase 27%, sedangkan 11 responden menjawab 

―tidak setuju‖ dengan persentase 4% dan 2 responden menjawab ―sangat tidak 

setuju‖ dengan persentase 1%. 

k. Pernyataan “Maskapai memikirkan kebutuhan para penumpang 

terutama yang memiliki kebutuhan khusus (seperti pelayanan khusus ibu hamil, 

perlengkapan keselamatan anak-anak, kebutuhan kursi roda)” 

 
Diagram 4.3.1.11 Tanggapan Pernyataan ―Maskapai memikirkan kebutuhan para penumpang 

terutama yang memiliki kebutuhan khusus (seperti pelayanan khusus ibu hamil, perlengkapan keselamatan 

anak-anak, kebutuhan kursi roda)‖ 

 

 

Penyediaan pelayanan khusus ibu hamil, perlengkapan keselamatan anak-

anak, dan kebutuhan kursi roda yang dilakukan oleh maskapai LCC sebagai upaya 

memenuhi kebutuhan penumpang telah diakui dan ditanggapi secara sangat positif 

oleh penumpangnya. Hal ini terbukti dari paparan Diagram 4.3.1.11, dari 252 

responden yang terkumpul, terdapat 70 responden yang menjawab ―sangat setuju‖ 

dengan persentase 28% , 122 responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 

49%, 51 responden menjawab ―netral‖ dengan persentase 20%, sedangkan 8 
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responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan persentase 3% dan 1 responden 

menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 0%. 

l. Pernyataan “Penumpang dapat dengan mudah bertanya tentang apapun 

kepada karyawan maskapai dan awak kabin yang selalu bersedia menjawab dengan 

keramahan” 

 
Diagram 4.3.1.12 Tanggapan Pernyataan ―Penumpang dapat dengan mudah bertanya tentang 

apapun kepada karyawan maskapai dan awak kabin yang selalu bersedia menjawab dengan keramahan‖ 

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

mereka dapat dengan mudah bertanya tentang apapun kepada karyawan maskapai 

dan awak kabin maskapai LCC yang selalu bersedia menjawab dengan 

keramahan.. Hal ini terbukti dari paparan Diagram 4.3.1.12, dari 252 responden 

yang terkumpul, terdapat 52 responden yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan 

persentase 21% , 132 responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 52%, 53 

responden menjawab ―netral‖ dengan persentase 21%, sedangkan 13 responden 

menjawab ―tidak setuju‖ dengan persentase 5% dan  2 responden menjawab 

―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 1%. 
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m. Pernyataan “Fasilitas pada armada pesawat memadai, nyaman dan 

terjaga kebersihannya (seperti kursi, tempat bagasi kabin, kamar kecil)” 

 

 
Diagram 4.3.1.13 Tanggapan Pernyataan ―Fasilitas pada armada pesawat memadai, nyaman dan 

terjaga kebersihannya (seperti kursi, tempat bagasi kabin, kamar kecil)‖ 

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

fasilitas pada armada pesawat maskapai LCC (seperti kursi, tempat bagasi kabin, 

kamar kecil) memadai, nyaman dan terjaga kebersihannya. Hal ini terbukti dari 

paparan Diagram 4.3.1.13, dari 252 responden yang terkumpul, terdapat 49 

responden yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 20% , 121 

responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 48%, 51 responden menjawab 

―netral‖ dengan persentase 20%, sedangkan 28 responden menjawab ―tidak 

setuju‖ dengan persentase 11% dan  3 responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ 

dengan persentase 1%. 

n. Pernyataan “Perlengkapan keselamatan yang memadai (masker oksigen, 

pelampung, sabuk pengaman)” 

 
Diagram 4.3.1.14 Tanggapan Pernyataan ―Perlengkapan keselamatan yang memadai (masker 

oksigen, pelampung, sabuk pengaman)‖ 
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Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

maskapai LCC memiliki perlengkapan keselamatan yang memadai (masker 

oksigen, pelampung, sabuk pengaman). Hal ini terbukti dari paparan Diagram 

4.3.1.14, dari 252 responden yang terkumpul, terdapat 89 responden yang 

menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 35%, 121 responden menjawab 

―setuju‖ dengan persentase 48%, 36 responden menjawab ―netral‖ dengan 

persentase 14%, sedangkan 6 responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan 

persentase 3% dan tidak ada responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan 

persentase 0%. 

o. Pernyataan “Seragam karyawan dapat  merepresentasikan budaya 

perusahaan” 

 
Diagram 4.3.1.15 Tanggapan Pernyataan ―Seragam karyawan dapat  merepresentasikan budaya 

perusahaan‖ 

 

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

seragam yang dipakai oleh karyawan maskapai LCC sudah dapat 

merepresentasikan budaya perushaannya. Hal ini terbukti dari paparan Diagram 

4.3.1.15, dari 252 responden yang terkumpul, terdapat 69 responden yang 

menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 27%, 115 responden menjawab 

―setuju‖ dengan persentase 46%, 54 responden menjawab ―netral‖ dengan 
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persentase 21%, sedangkan 12 responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan 

persentase 5% dan 2 responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 

1%. 

p. Pernyataan “Pesawat terbang tepat waktu dan tiba di tujuan sesuai 

jadwal” 

 
Diagram 4.3.1.16 Tanggapan Pernyataan ―Pesawat terbang tepat waktu dan tiba di tujuan sesuai 

jadwal‖ 

 

Ketika ditanyai apakah pesawat maskapai LCC terbang tepat waktu dan 

tiba di tujuan sesuai jadwal, penumpang cenderung menanggapi dengan positif. 

Hal ini terbukti dari paparan Diagram 4.3.1.16, dari 252 responden yang 

terkumpul, terdapat 28 responden yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan 

persentase 11%, 72 responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 29%, 70 

responden menjawab ―netral‖ dengan persentase 28%, sedangkan 58 responden 

menjawab ―tidak setuju‖ dengan persentase 23%, dan 24 responden menjawab 

―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 9%. 
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4.3.2 Variabel Y1 (Reputasi Perusahaan) 

a. Pernyataan “Maskapai LCC mengutamakan kebutuhan pelanggan 

(seperti kemudahan pembelian dan check-in tiket, kenyamanan dan keselamatan 

penerbangan, pelayanan di bandara maupun di pesawat)” 

 

 
Diagram 4.3.2.1 Tanggapan ―Maskapai LCC mengutamakan kebutuhan pelanggan (seperti 

kemudahan pembelian dan check-in tiket, kenyamanan dan keselamatan penerbangan, pelayanan di bandara 

maupun di pesawat)‖ 

  

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

maskapai LCC mengutamakan kebutuhan pelanggan (seperti kemudahan 

pembelian dan check-in tiket, kenyamanan dan keselamatan penerbangan, 

pelayanan di bandara maupun di pesawat). Hal ini terbukti dari paparan Diagram 

4.3.2.1, dari 252 responden yang terkumpul, terdapat 50 responden yang 

menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 20%, 117 responden menjawab 

―setuju‖ dengan persentase 47%, 66 responden menjawab ―netral‖ dengan 

persentase 26%, sedangkan 16 responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan 

persentase 6% dan 3 responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 

1%. 
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b. Pernyataan “Maskapai LCC memperhatikan keperluan karyawan 

dan awak pesawat (seperti memberikan seragam dan atribut kerja lainnya)” 

 

 
Diagram 4.3.2.2 Tanggapan Pernyataan ―Maskapai LCC memperhatikan keperluan karyawan dan 

awak pesawat (seperti memberikan seragam dan atribut kerja lainnya)‖ 

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

maskapai LCC memperhatikan keperluan karyawan dan awak pesawatnya dengan 

memberikan seragam dan atribut kerja lainnya. Hal ini terbukti dari paparan 

Diagram 4.3.2.2, dari 252 responden yang terkumpul, terdapat 65 responden yang 

menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 26%, 128 responden menjawab 

―setuju‖ dengan persentase 51%, 55 responden menjawab ―netral‖ dengan 

persentase 22%, sedangkan 4 responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan 

persentase 1% dan tidak ada responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan 

persentase 1%. 

c. Pernyataan “Maskapai LCC memiliki kekuatan finansial yang baik dan 

mampu membuat laba dari penjualan tiket pesawat” 

 
Diagram 4.3.2.3 Tanggapan Pernyataan ―Maskapai LCC memiliki kekuatan finansial yang baik dan 

mampu membuat laba dari penjualan tiket pesawat‖ 
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Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

maskapai LCC memiliki kekuatan finansial yang baik dan mampu membuat laba 

dari penjualan tiket pesawat. Hal ini terbukti dari paparan Diagram 4.3.2.3, dari 

252 responden yang terkumpul, terdapat 36 responden yang menjawab ―sangat 

setuju‖ dengan persentase 14%, 91 responden menjawab ―setuju‖ dengan 

persentase 36%, 110 responden menjawab ―netral‖ dengan persentase 44%, 

sedangkan 13 responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan persentase 5% dan 2 

responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 1%. 

d. Pernyataan “Saya sebagai penumpang merasa aman membelanjakan 

uang kepada maskapai LCC” 

 
Diagram 4.3.2.4 Tanggapan Pernyataan ―Saya sebagai penumpang merasa aman membelanjakan 

uang kepada maskapai LCC‖ 

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

mereka merasa aman membelanjakan uangnya kepada maskapai LCC. Hal ini 

terbukti dari paparan Diagram 4.3.2.4, dari 252 responden yang terkumpul, 

terdapat 37 responden yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 15%, 

104 responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 41%, 91 responden 

menjawab ―netral‖ dengan persentase 36%, sedangkan 17 responden menjawab 

―tidak setuju‖ dengan persentase 7% dan 3 responden menjawab ―sangat tidak 

setuju‖ dengan persentase 1%. 
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e. Pernyataan ”Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang tepat 

waktu” 

 
Diagram 4.3.2.5 Tanggapan . Pernyataan ‖Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang tepat 

waktu‖ 

Penumpang tidak mengakui dan menanggapi secara sangat negatif bahwa 

maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang tepat waktu, sebaliknya 

penumpang memiliki pandangan bahwa maskapai LCC bukan merupakan 

maskapai yang tidak tepat waktu dan terbang tidak tepat pada jadwalnya. Hal ini 

terbukti dari paparan Diagram 4.3.2.5, dari 252 responden yang terkumpul, 

terdapat 18 responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 7%, 75 

responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan persentase 30%, 85 responden 

menjawab ―netral‖ dengan persentase 34%, sedangkan 54 responden yang 

menjawab ―setuju‖ dengan persentase 21% dan 20 responden menjawab ―sangat 

setuju‖ dengan persentase 8%. 
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f. Pernyataan “Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang 

memberikan pelayanan yang baik saat pesawat mengalami keterlambatan lebih 

dari 3 jam” 

 
Diagram 4.3.2.6 Tanggapan Pernyataan ―Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang 

memberikan pelayanan yang baik saat pesawat mengalami keterlambatan lebih dari 3 jam‖ 

Ketika ditanyai apakah maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang 

memberikan pelayanan baik saat pesawat mengalamai keterlambatan lebih dari 3 

jam, penumpang cenderung menanggapi secara netral dan sedikit negatif. Hal ini 

terbukti dari paparan Diagram 4.3.2.6, dari 252 responden yang terkumpul, 

terdapat 106 responden menjawab ―netral‖ dengan persentase 42%,  20 responden 

menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 8%, 57 responden menjawab 

―tidak setuju‖ dengan persentase 23%, sedangkan 51 responden yang menjawab 

―setuju‖ dengan persentase 20%,  dan 18 responden menjawab ―sangat setuju‖ 

dengan persentase 7%. 

g. Pernyataan “Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang sangat 

membantu penumpang saat mengalami kehilangan atau kerusakan bagasi” 

 
Diagram 4.3.2.7 Tanggapan Pernyataan ―Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang sangat 

membantu penumpang saat mengalami kehilangan atau kerusakan bagasi‖ 
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Ketika ditanyai apakah maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang 

sangat membantu penumpang saat mengalami kehilangan atau kerusakan bagasi, 

penumpang cenderung menanggapi secara netral dan sedikit positif. Hal ini 

terbukti dari paparan Diagram 4.3.2.7, dari 252 responden yang terkumpul, 

terdapat 106 responden menjawab ―netral‖ dengan persentase 42%, 21 responden 

yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 8%, 68 responden menjawab 

―setuju‖ dengan persentase 27%, sedangkan 44 responden menjawab ―tidak 

setuju‖ dengan persentase 18%, dan 13 responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ 

dengan persentase 5%. 

h. Pernyataan “Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang 

memberikan kenyamanan dan pelayanan yang baik kepada para penumpang” 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.3.2.8 Tanggapan Pernyataan ―Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang 

memberikan kenyamanan dan pelayanan yang baik kepada para penumpang‖ 

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

maskapai LCC memberikan mereka kenyamanan dan pelayanan yang baik. Hal 

ini terbukti dari paparan Diagram 4.3.2.8, dari 252 responden yang terkumpul, 

terdapat 38 responden yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 15%, 

117 responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 46%, 76 responden 

menjawab ―netral‖ dengan persentase 30%, sedangkan 19 responden menjawab 
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―tidak setuju‖ dengan persentase 8% dan 2 responden menjawab ―sangat tidak 

setuju‖ dengan persentase 1%. 

 

i. Pernyataan “Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang 

mengutamakan keselamatan penumpang” 

 
Diagram 4.3.2.9 Tanggapan Pernyataan ―Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang 

mengutamakan keselamatan penumpang‖ 

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang mengutamakan keselamatan 

penumpang. Hal ini terbukti dari paparan Diagram 4.3.2.9, dari 252 responden 

yang terkumpul, terdapat 48 responden yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan 

persentase 19%, 114 responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 45%, 78 

responden menjawab ―netral‖ dengan persentase 31%, sedangkan 10 responden 

menjawab ―tidak setuju‖ dengan persentase 4% dan 2 responden menjawab 

―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 1%. 
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j. Pernyataan “Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang 

menjalankan operasionalnya secara modern (menggunakan teknologi canggih dan 

terkini)” 

 
Diagram 4.3.2.10 Tanggapan Pernyataan ―Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang 

menjalankan operasionalnya secara modern (menggunakan teknologi canggih dan terkini)‖ 

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang menjalankan operasionalnya 

secara modern (menggunakan teknologi canggih dan terkini). Hal ini terbukti dari 

paparan Diagram 4.3.2.10, dari 252 responden yang terkumpul, terdapat 47 

responden yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 19%, 104 responden 

menjawab ―setuju‖ dengan persentase 41%, 79 responden menjawab ―netral‖ 

dengan persentase 31%, sedangkan 20 responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan 

persentase 8% dan 2 responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 

1%. 

k. Pernyataan “Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang 

merespon setiap keluhan penumpang dengan baik dan kooperatif” 

 
Diagram 4.3.2.11 Tanggapan Pernyataan ―Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang 

merespon setiap keluhan penumpang dengan baik dan kooperatif‖ 

1% 
8% 

31% 

41% 

19% Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju

3% 
10% 

36% 37% 

14% Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju



99 

 

 

 

 

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang merespon setiap keluhan 

penumpang dengan baik dan kooperatif. Hal ini terbukti dari paparan Diagram 

4.3.2.11, dari 252 responden yang terkumpul, terdapat 34 responden yang 

menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 14%, 94 responden menjawab 

―setuju‖ dengan persentase 37%, 91 responden menjawab ―netral‖ dengan 

persentase 36%, sedangkan 26 responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan 

persentase 10% dan 7 responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan 

persentase 3%. 

l. Pernyataan “Maskapai LCC mampu bertanggungjawab memenuhi janji-

janji dan klaimnya kepada penumpang” 

 
Diagram 4.3.2.12 Tanggapan Pernyataan ―Maskapai LCC mampu bertanggungjawab memenuhi 

janji-janji dan klaimnya kepada penumpang‖ 

Ketika ditanyai apakah maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang 

sangat membantu penumpang saat mengalami kehilangan atau kerusakan bagasi, 

penumpang cenderung menanggapi secara netral dan sedikit positif. Hal ini 

terbukti dari paparan Diagram 4.3.2.12, dari 252 responden yang terkumpul, 

terdapat 111 responden menjawab ―netral‖ dengan persentase 44%, 26 responden 

yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 10%, 71 responden menjawab 
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―setuju‖ dengan persentase 28%, sedangkan 32 responden menjawab ―tidak 

setuju‖ dengan persentase 13%, dan 12 responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ 

dengan persentase 5%. 

m. Pernyataan “Maskapai LCC menghasilkan inovasi-inovasi baru melalui 

produk dan jasa yang ditawarkannya” 

 
Diagram 4.3.2.13 Tanggapan Pernyataan ―Maskapai LCC menghasilkan inovasi-inovasi baru 

melalui produk dan jasa yang ditawarkannya‖ 

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

maskapai LCC menghasilkan inovasi-inovasi baru melalui produk dan jasa yang 

ditawarkannya. Hal ini terbukti dari paparan Diagram 4.3.2.13, dari 252 

responden yang terkumpul, terdapat 30 responden yang menjawab ―sangat setuju‖ 

dengan persentase 12%, 87 responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 34%, 

101 responden menjawab ―netral‖ dengan persentase 40%, sedangkan 30 

responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan persentase 12% dan 4 responden 

menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 2%. 
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n. Pernyataan “Maskapai LCC peduli dan melakukan aksi positif terhadap 

masyarakat (seperti ikut dalam kegiatan amal, berbelasungkawa saat bencana 

terjadi, mengadakan CSR untuk membantu kemajuan masyarakat)” 

 

Diagram 4.3.2.14 Tanggapan Pernyataan ―Maskapai LCC peduli dan melakukan aksi positif 

 terhadap masyarakat (seperti ikut dalam kegiatan amal, berbelasungkawa saat bencana  terjadi, 

mengadakan CSR untuk membantu kemajuan masyarakat)‖ 

 Ketika ditanyai apakah maskapai LCC peduli dan melakukan aksi positif 

terhadap masyarakat (seperti ikut dalam kegiatan amal, berbelasungkawa saat 

bencana terjadi, mengadakan CSR untuk membantu kemajuan masyarakat), 

penumpang cenderung menanggapi secara netral dan sedikit positif. Hal ini 

terbukti dari paparan Diagram 4.3.2.14, dari 252 responden yang terkumpul, 

terdapat 124 responden menjawab ―netral‖ dengan persentase 49%, 28 responden 

yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 11%, 78 responden menjawab 

―setuju‖ dengan persentase 31%, sedangkan 18 responden menjawab ―tidak 

setuju‖ dengan persentase 7%, dan 4 responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ 

dengan persentase 2%. 
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o. Pernyataan “Maskapai LCC peduli dengan lingkungan sekitar (seperti 

melakukan pengolahan sampah yang baik, ikut melestarikan alam, 

mengadakan CSR untuk lingkungan)” 

 
Diagram 4.3.2.15 Tanggapan Pernyataan ―Maskapai LCC peduli dengan lingkungan sekitar 

 (seperti melakukan pengolahan sampah yang baik, ikut melestarikan alam, mengadakan  CSR 

untuk lingkungan)‖ 

  

 Ketika ditanyai apakah maskapai LCC peduli dengan lingkungan sekitar 

(seperti melakukan pengolahan sampah yang baik, ikut melestarikan alam, 

mengadakan CSR untuk lingkungan), penumpang cenderung menanggapi secara 

netral dan sedikit positif. Hal ini terbukti dari paparan Diagram 4.3.2.15, dari 252 

responden yang terkumpul, terdapat 140 responden menjawab ―netral‖ dengan 

persentase 56%, 29 responden yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 

12%, 59 responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 23%, sedangkan 21 

responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan persentase 8%, dan 3 responden 

menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 1%. 
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4.3.3 Variabel Y2 (Loyalitas Pelanggan) 

a. Pernyataan “Saya juga menggunakan produk/jasa selain jasa 

penerbangan dari maskapai LCC selain melakukan pembelian tiket 

pesawat(seperti membeli merchandise, layanan lion air parcel untuk 

pengiriman paket, AirAsiaGo untuk pemesanan hotel, aktivitas, dan layanan 

perjalanan, CitiSport Community, pemesanan meal on board, asuransi Super 

Shield Citilink) “ 

 
Diagram 4.3.3.1 Tanggapan Pernyataan ―Saya juga menggunakan produk/jasa selain jasa 

 penerbangan dari maskapai LCC selain melakukan pembelian tiket pesawat (seperti membeli 

 merchandise, layanan lion air parcel untuk pengiriman paket, AirAsiaGo untuk pemesanan 

 hotel, aktivitas, dan layanan perjalanan, CitiSport Community, pemesanan meal on board, asuransi 

Super Shield Citilink) ― 

Penumpang tidak mengakui dan menanggapi secara sangat negatif bahwa 

mereka menggunakan produk/jasa selain jasa penerbangan dari maskapai LCC 

selain melakukan pembelian tiket pesawat (seperti membeli merchandise, layanan 

lion air parcel untuk pengiriman paket, AirAsiaGo untuk pemesanan hotel, 

aktivitas, dan layanan perjalanan, CitiSport Community, pemesanan meal on 

board, asuransi Super Shield Citilink). Hal ini terbukti dari paparan Diagram 

4.3.3.1, dari 252 responden yang terkumpul, terdapat 65 responden menjawab 

―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 26%, 61 responden menjawab ―tidak 

setuju‖ dengan persentase 24%, 71 responden menjawab ―netral‖ dengan 

persentase 28%, sedangkan 36 responden yang menjawab ―setuju‖ dengan 

persentase 14 % dan 19 responden menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 

8%. 

26% 

24% 28% 

14% 

8% Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju
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b. Pernyataan “Saya merekomendasikan dan mempromosikan untuk 

terbang dengan maskapai LCC kepada orang-orang yang saya kenal” 

 
Diagram 4.3.3.2 Tanggapan Pernyataan ―Saya merekomendasikan dan mempromosikan  untuk 

terbang dengan maskapai LCC kepada orang-orang yang saya kenal‖ 

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

mereka merekomendasikan dan mempromosikan kepada orang-orang yang 

mereka kenal untuk terbang dengan maskapai LCC. Hal ini terbukti dari paparan 

Diagram 4.3.3.2, dari 252 responden yang terkumpul, terdapat 31 responden yang 

menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 12%, 85 responden menjawab 

―setuju‖ dengan persentase 34%, 94 responden menjawab ―netral‖ dengan 

persentase 37%, sedangkan 33 responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan 

persentase 13% dan 9 responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan 

persentase 4%. 

c. Pernyataan “Saya merekomendasikan dan mempromosikan maskapai 

LCC kepada orang-orang terdekat yang meminta saran saya saat akan melakukan 

perjalanan udara” 

 

 

4% 
13% 

37% 

34% 

12% Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju

4% 
11% 

35% 37% 

13% Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju

Diagram 4.3.3.3 Tanggapan Pernyataan ―Saya merekomendasikan dan mempromosikan 

maskapai LCC kepada orang-orang terdekat yang meminta saran saya saat akan melakukan 

perjalanan udara‖ 
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Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

mereka merekomendasikan dan mempromosikan untuk terbang dengan maskapai 

LCC kepada orang-orang terdekat yang meminta saran kepada mereka saat akan 

melakukan perjalanan udara. Hal ini terbukti dari paparan Diagram 4.3.3.3, dari 

252 responden yang terkumpul, terdapat 32 responden yang menjawab ―sangat 

setuju‖ dengan persentase 13%, 94 responden menjawab ―setuju‖ dengan 

persentase 37%, 88 responden menjawab ―netral‖ dengan persentase 35%, 

sedangkan 27 responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan persentase 11% dan 11 

responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 4%. 

 

d. Pernyataan “Saya selalu menjadikan maskapai LCC sebagai pilihan 

pertama saat hendak melakukan perjalanan udara” 

 
Diagram 4.3.3.4 Tanggapan Pernyataan ―Saya selalu menjadikan maskapai LCC sebagai  pilihan 

pertama saat hendak melakukan perjalanan udara‖ 

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

mereka menjadikan maskapai LCC sebagai pilihan pertama saat hendak 

melakukan perjalanan udara. Hal ini terbukti dari paparan Diagram 4.3.3.4, dari 

252 responden yang terkumpul, terdapat 39 responden yang menjawab ―sangat 

setuju‖ dengan persentase 15%, 80 responden menjawab ―setuju‖ dengan 

persentase 32%, 81 responden menjawab ―netral‖ dengan persentase 32%, 

5% 
16% 

32% 
32% 

15% Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju
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sedangkan 40 responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan persentase 16% dan 12 

responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 5%. 

e. Pernyataan “Saya tidak mudah tergiur dengan promosi-promosi dari 

maskapai kompetitor FSC/ Full Service Carrier (seperti Garuda Indonesia, Batik 

Air, Sriwijaya Air)” 

 

 
Diagram 4.3.3.5 Tanggapan Pernyataan ―Saya tidak mudah tergiur dengan promosi-promosi 

 dari maskapai kompetitor FSC/ Full Service Carrier (seperti Garuda Indonesia, Batik Air, Sriwijaya 

Air)‖ 

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat negatif jika mereka 

tidak mudah tergiur dengan promosi-promosi dari maskapai kompetitor FSC/ Full 

Service Carrier (seperti Garuda Indonesia, Batik Air, Sriwijaya Air), justru 

sebaliknya mereka mengaku mudah tergiur dengan promosi-promosi yang 

ditawarkan oleh maskapai competitor yakni maskapai kategori FSC. Hal ini 

terbukti dari paparan Diagram 4.3.3.5, dari 252 responden yang terkumpul, 

terdapat 34 responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 14%, 63 

responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan persentase 25%, 89 responden 

menjawab ―netral‖ dengan persentase 35%, sedangkan 44 responden yang 

menjawab ―setuju‖ dengan persentase 17%,  dan 22 responden menjawab ―sangat 

setuju‖ dengan persentase 9%. 

14% 

25% 

35% 

17% 

9% Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju
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f. Pernyataan “Berbagai pemberitaan tentang buruknya kualitas pelayanan 

maskapai LCC tidak akan merubah pilihan saya untuk selalu memilih terbang 

dengan maskapai LCC” 

 
Diagram 4.3.3.6 Tanggapan Pernyataan ―Berbagai pemberitaan tentang buruknya kualitas 

 pelayanan maskapai LCC tidak akan merubah pilihan saya untuk selalu memilih terbang dengan 

maskapai LCC‖ 

Ketika ditanyai apakah pemberitaan tentang buruknya kualitas pelayanan 

maskapai LCC tidak akan merubah pilihan penumpang untuk selalu memilih 

terbang dengan maskapai LCC, penumpang cenderung menanggapi secara netral 

dan sedikit positif. Hal ini terbukti dari paparan Diagram 4.3.3.6, dari 252 

responden yang terkumpul, terdapat 98 responden menjawab ―netral‖ dengan 

persentase 39%, 22 responden yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 

9%, 57 responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 23%, sedangkan 54 

responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan persentase 21%, dan 21 responden 

menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 8%. 

8% 

21% 

39% 

23% 

9% Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju
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g. Pernyataan “Saya berencana melakukan lebih banyak lagi perjalanan 

dengan maskapai LCC kedepannya karena harga yang terjangkau, dan banyaknya 

rute serta jadwal penerbangan yang tersedia” 

 
Diagram 4.3.3.7 Tanggapan Pernyataan ―Saya berencana melakukan lebih banyak lagi 

 perjalanan dengan maskapai LCC kedepannya karena harga yang terjangkau, dan 

 banyaknya rute serta jadwal penerbangan yang tersedia‖ 

 

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

mereka berencana melakukan lebih banyak lagi perjalanan dengan maskapai LCC 

kedepannya karena harga yang terjangkau, dan banyaknya rute serta jadwal 

penerbangan yang tersedia. Hal ini terbukti dari paparan Diagram 4.3.3.7, dari 252 

responden yang terkumpul, terdapat 33 responden yang menjawab ―sangat setuju‖ 

dengan persentase 13%, 84 responden menjawab ―setuju‖ dengan persentase 34%, 

94 responden menjawab ―netral‖ dengan persentase 37%, sedangkan 31 

responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan persentase 12% dan 10 responden 

menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 4%. 

  

4% 
12% 

37% 
34% 

13% Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju
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4.3.4 Variabel Z (Faktor Produk) 

a. Pernyataan “Maskapai LCC menawarkan produk jasa penerbangan 

unggulan dengan memiliki pilihan rute penerbangan yang luas” 

 
Diagram 4.3.4.1 Tanggapan Pernyataan ―Maskapai LCC menawarkan produk jasa 

 penerbangan unggulan dengan memiliki pilihan rute penerbangan yang luas‖ 

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

maskapai LCC menawarkan produk jasa penerbangan unggulan dengan memiliki 

pilihan rute penerbangan yang luas. Hal ini terbukti dari paparan Diagram 4.3.4.1, 

dari 252 responden yang terkumpul, terdapat 64 responden yang menjawab 

―sangat setuju‖ dengan persentase 25%, 120 responden menjawab ―setuju‖ 

dengan persentase 48%, 55 responden menjawab ―netral‖ dengan persentase 22%, 

sedangkan 11 responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan persentase 4% dan 2 

responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 1%. 

b. Pernyataan “Maskapai LCC menawarkan produk jasa penerbangan 

unggulan dengan memiliki pilihan jadwal penerbangan yang banyak” 

 
Diagram 4.3.4.2 Tanggapan Pernyataan ―Maskapai LCC menawarkan produk jasa 

 penerbangan unggulan dengan memiliki pilihan jadwal penerbangan yang banyak‖ 

1% 
4% 

22% 

48% 

25% 
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju

0% 4% 

20% 

52% 

24% 
Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju
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Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

maskapai LCC menawarkan produk jasa penerbangan unggulan dengan memiliki 

pilihan jadwal penerbangan yang banyak. Hal ini terbukti dari paparan Diagram 

4.3.4.2, dari 252 responden yang terkumpul, terdapat 60 responden yang 

menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 24%, 131 responden menjawab 

―setuju‖ dengan persentase 52%, 51 responden menjawab ―netral‖ dengan 

persentase 20%, sedangkan 9 responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan 

persentase 4% dan 1 responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 

0%. 

c. Pernyataan “Harga yang ditetapkan oleh maskapai merupakan harga 

yang wajar dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku” 

 
Diagram 4.3.4.3 Tanggapan Pernyataan ―Harga yang ditetapkan oleh maskapai merupakan 

 harga yang wajar dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku‖ 

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa harga 

yang ditetapkan oleh maskapai LCC merupakan harga yang wajar dan sesuai 

dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Hal ini terbukti dari paparan Diagram 

4.3.4.3, dari 252 responden yang terkumpul, terdapat 34 responden yang 

menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 13%, 103 responden menjawab 

―setuju‖ dengan persentase 41%, 73 responden menjawab ―netral‖ dengan 

persentase 29%, sedangkan 34 responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan 

3% 
14% 

29% 
41% 

13% Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju
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persentase 14% dan 8 responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan 

persentase 3%. 

d. Pernyataan “Harga tiket yang dibayarkan adalah harga yang murah dan 

terjangkau sesuai dengan klaim perusahaan sebagai maskapai bertarif rendah 

(LCC)” 

 
Diagram 4.3.4.4 Tanggapan Pernyataan ―Harga tiket yang dibayarkan adalah harga yang  murah 

dan terjangkau sesuai dengan klaim perusahaan sebagai maskapai bertarif rendah (LCC)‖ 

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa harga 

tiket yang dibayarkan adalah harga yang murah dan terjangkau sesuai dengan 

klaim perusahaan sebagai maskapai bertarif rendah (LCC). Hal ini terbukti dari 

paparan Diagram 4.3.4.4, dari 252 responden yang terkumpul, terdapat 38 

responden yang menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 15%, 98 responden 

menjawab ―setuju‖ dengan persentase 39%, 73 responden menjawab ―netral‖ 

dengan persentase 29%, sedangkan 35 responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan 

persentase 14% dan 8 responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan 

persentase 3%. 
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29% 
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15% Sangat tidak setuju

Tidak setuju

Netral

Setuju

Sangat setuju



112 

 

 

 

e. Pernyataan “Maskapai LCC memberikan potongan harga atau promosi-

promosi paket perjalanan untuk menarik minat calon penumpang” 

 
Diagram 4.3.4.5 Tanggapan Pernyataan ―Maskapai LCC memberikan potongan harga atau 

 promosi-promosi paket perjalanan untuk menarik minat calon penumpang‖ 

Penumpang mengakui dan menanggapi secara sangat positif bahwa 

maskapai LCC memberikan potongan harga atau promosi-promosi paket 

perjalanan untuk menarik minat calon penumpang. Hal ini terbukti dari paparan 

Diagram 4.3.4.5, dari 252 responden yang terkumpul, terdapat 47 responden yang 

menjawab ―sangat setuju‖ dengan persentase 19%, 101 responden menjawab 

―setuju‖ dengan persentase 40%, 72 responden menjawab ―netral‖ dengan 

persentase 28%, sedangkan 23 responden menjawab ―tidak setuju‖ dengan 

persentase 9% dan 9 responden menjawab ―sangat tidak setuju‖ dengan persentase 

4%. 
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4.4 Hasil Analisis SEM dengan WarpPLS 
 

4.4.1 Pemeriksaan Validitas seluruh item masuk kedalam model 

 

a. Validitas Konvergen 

 
Gambar 4.4.1.1 Hasil perhitungan awal validitas konvergen 

  

 Menurut Henseler dan Sinkovics (dalam Ken & Kay, 2016) suatu 

kuisioner dikatakan memenuhi validitas konvergen jika nilai AVE ≥ 0.5. Namun 

terdapat salah satu nilai AVE yang lebih kecil dari 0.5 yaitu interaksi antara 

variabel Kualitas Pelayanan (X1) dan Faktor Produk (Z). 

 

b. Full colinierity VIF 

 
Gambar 4.4.1.2 Hasil perhitungan awal Full Collin. VIF 

 



114 

 

 

 

 Full colinierity VIF merupakan hasil pengujian kolinieritas penuh yang 

meliputi multikolinieritas vertical dan lateral. Kriteria untuk Full colinierity VIF 

adalah harus bernilai ≤ 3.3. Namun terdapat nilai Full colinierity VIF yang lebih 

besar dari 3.3 yaitu paad variabel Kualitas Pelayanan (X1) dan Reputasi 

Perusahaan (Y1). 

 Dari gambar 4.4.1 dan 4.4.2 dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

kriteria yang tidak valid. Selanjutnya beberapa item akan dieliminasi dari 4 

variabel yang diteliti berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Berikut ini 

adalah daftar item yang dieliminasi dan valid: 

 

Tabel 4.4.1.1 Tabel daftar item kuisioner yang valid dan dieliminasi 

Variabel Item Pernyataan Keterangan 

 

 

 

 

Kualitas 

Pelayanan 

(X1) 

X1.1 Petugas maskapai bagian ticketing 

membantu proses check-in dengan 

baik. 

Dieliminasi 

X1.2 Petugas maskapai membantu proses 

boarding dengan baik 

Dieliminasi 

X1.3 Petugas maskapai melayani dan 

mengarahkan penumpang dengan baik 

saat penerbangan mengalami 

keterlambatan lebih dari 3 jam, 

keterlambatan check in maupun 

boarding. 

Dieliminasi 

X1.4 Pilot menerbangkan pesawat dengan 

baik saat take off maupun landing. 

Dieliminasi 

X1.5 Awak kabin melayani penumpang 

yang membutuhkan bantuan dengan 

sigap selama penerbangan. 

Valid 

X1.6 Awak kabin menyampaikan informasi 

tentang keselamatan penerbangan dan 

cara-cara penyelamatan diri dengan 

Valid 
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baik dan benar. 

X1.7 Karyawan maskapai tanggap dalam  

membantu penanganan masalah 

kerusakan dan kehilangan bagasi. 

Dieliminasi 

X1.8 Karyawan di kantor maskapai maupun 

awak kabin kompeten dalam bidangnya 

dan memiliki pengetahuan tetang 

maskapai dan produknya. 

Dieliminasi 

X1.9 Karyawan di kantor maskapai maupun 

awak kabin sopan dan dapat dipercaya. 

Dieliminasi 

X1.10 Maskapai menjamin keselamatan 

penerbangan penumpang. 

Valid 

X1.11 Maskapai memikirkan kebutuhan para 

penumpang terutama yang memiliki 

kebutuhan khusus (seperti pelayanan 

khusus ibu hamil, perlengkapan 

keselamatan anak-anak, kebutuhan 

kursi roda). 

Valid 

X1.12 Penumpang dapat dengan mudah 

bertanya tentang apapun kepada 

karyawan maskapai yang selalu 

bersedia menjawab dengan keramahan. 

Dieliminasi 

X1.13 Fasilitas pada armada pesawat yang 

memadai dan terjaga kebersihannya 

(seperti kursi, tempat bagasi kabin, 

kamar kecil). 

Dieliminasi 

X1.14 Perlengkapan keselamatan yang 

memadai (masker oksigen, pelampung, 

sabuk pengaman). 

Dieliminasi 

X1.15 Seragam karyawan dapat  

merepresentasikan budaya 

perusahaan. 

Dieliminasi 

X1.16 Pesawat terbang tepat waktu dan tiba 

di tujuan sesuai jadwal. 

Dieliminasi 

 

 

Y1.1 Maskapai LCC sanggup memenuhi 

kebutuhan pelanggan (seperti 

kemudahan pembelian dan check-in 

tiket, kenyamanan dan keselamatan 

penerbangan, pelayanan di bandara 

Valid 
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Reputasi 

Perusahaan 

(Y1) 

maupun di pesawat) 

Y1.2 Maskapai LCC memperhatikan 

keperluan karyawan dan awak pesawat 

( seperti memberikan seragam dan 

atribut kerja lainnya) 

Dieliminasi 

Y1.3 Maskapai LCC memiliki kekuatan 

finansial yang baik dan membuat laba 

dari penjualan tiket pesawat. 

Dieliminasi 

Y1.4 Saya sebagai penumpang merasa aman 

membelanjakan uang kepada maskapai 

LCC. 

Dieliminasi 

Y1.5 Maskapai LCC adalah maskapai 

penerbangan yang tepat waktu. 

Valid 

Y1.6 Maskapai LCC adalah maskapai 

penerbangan yang memberikan 

pelayanan yang baik saat pesawat 

mengalami keterlambatan lebih dari 3 

jam. 

Valid 

Y1.7 Maskapai LCC adalah maskapai 

penerbangan yang sangat membantu 

penumpang saat mengalami kehilangan 

atau kerusakan bagasi. 

Valid 

Y1.8 Maskapai LCC adalah maskapai 

penerbangan yang memberikan 

kenyamanan dan pelayanan yang baik 

kepada para penumpang. 

Dieliminasi 

Y1.9 Maskapai LCC adalah maskapai 

penerbangan yang mengutamakan 

keselamatan penumpang. 

Valid 

Y1.10 Maskapai LCC adalah maskapai 

penerbangan yang menjalankan 

operasionalnya secara modern 

(menggunakan teknologi canggih dan 

terkini). 

Valid 

Y1.11 Maskapai LCC adalah maskapai 

penerbangan yang merespon setiap 

keluhan penumpang dengan baik dan 

kooperatif. 

Dieliminasi 
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Y1.12 Maskapai LCC mampu 

bertanggungjawab memenuhi janji-

janji dan klaimnya kepada penumpang. 

Dieliminasi 

Y1.13 Maskapai LCC menghasilkan inovasi-

inovasi baru melalui produk dan jasa 

yang ditawarkannya. 

Dieliminasi 

Y1.14 Maskapai LCC peduli dan melakukan 

aksi positif terhadap masyarakat 

(seperti ikut dalam kegiatan amal, 

berbelasungkawa saat bencana terjadi, 

mengadakan CSR untuk membantu 

kemajuan masyarakat). 

Dieliminasi 

Y1.15 Maskapai LCC peduli dengan 

lingkungan sekitar (seperti melakukan 

pengolahan sampah yang baik, ikut 

melestarikan alam, mengadakan CSR 

untuk lingkungan). 

Dieliminasi 

 

 

 

 

 

 

 

Loyalitas 

Pelanggan 

(Y2) 

Y2.2 Saya juga menggunakan produk/jasa 

selain jasa penerbangan dari maskapai 

LCC selain melakukan pembelian tiket 

pesawat (seperti membeli merchandise, 

layanan lion air parcel untuk 

pengiriman paket, AirAsiaGo untuk 

pemesanan hotel, aktivitas, dan layanan 

perjalanan, CitiSport Community, 

pemesanan meal on board, asuransi 

Super Shield Citilink)   

Dieliminasi 

Y2.3 Saya merekomendasikan dan 

mempromosikan untuk terbang dengan 

maskapai LCC kepada orang-orang 

yang saya kenal. 

Dieliminasi 

Y2.4 Saya merekomendasikan dan 

mempromosikan maskapai LCC 

kepada orang-orang terdekat yang 

meminta saran saya saat akan 

melakukan perjalanan udara.  

Dieliminasi 

Y2.5 Saya selalu menjadikan maskapai LCC 

sebagai pilihan pertama saat hendak 

melakukan perjalanan udara. 

Valid 
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Y2.6 Saya tidak mudah tergiur dengan 

promosi-promosi dari maskapai FSC 

(Full Service Carrier). 

Valid 

Y2.7 Berbagai pemberitaan tentang 

buruknya kualitas pelayanan maskapai 

LCC tidak akan merubah pilihan saya 

terbang dengan maskapai LCC. 

Valid 

Y2.8 Saya berencana melakukan lebih 

banyak lagi perjalanan dengan 

maskapai LCC kedepannya karena 

harga yang terjangkau, dan banyaknya 

rute serta jadwal penerbangan yang 

tersedia. 

Valid 

 

 

 

 

Faktor 

Produk (Z) 

Z.1 Maskapai LCC menawarkan produk 

jasa penerbangan unggulan dengan 

memiliki pilihan rute penerbangan 

yang luas. 

Valid 

Z.2 Maskapai LCC menawarkan produk 

jasa penerbangan unggulan dengan 

memiliki pilihan jadwal penerbangan 

yang banyak. 

Valid 

Z.3 Harga yang ditetapkan oleh maskapai 

merupakan harga yang wajar dan 

sesuai dengan peraturan pemerintah 

yang berlaku. 

Dieliminasi 

Z.4 Harga tiket yang dibayarkan adalah 

harga yang murah dan terjangkau 

sesuai dengan klaim perusahaan 

sebagai maskapai bertarif ekonomi 

(LCC). 

Valid 

Z.5 Maskapai LCC memberikan potongan 

harga atau promosi-promosi paket 

perjalanan untuk menarik minat calon 

penumpang. 

Dieliminasi 
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 Item yang valid merupakan item yang dinyatakan dapat mengukur variabel 

secara perhitungan statistik. Dengan demikian berikut adalah uraian apa saja yang 

dapat mengukur variabel dalam penelitian ini: 

1. Kualitas Pelayanan (X1) maskapai LCC dapat diukur dari pernyataan: 

- Awak kabin melayani penumpang yang membutuhkan bantuan dengan 

sigap selama penerbangan. 

- Awak kabin menyampaikan informasi tentang keselamatan 

penerbangan dan cara-cara penyelamatan diri dengan baik dan benar. 

- Maskapai menjamin keselamatan penerbangan penumpang. 

- Maskapai memikirkan kebutuhan para penumpang terutama yang 

memiliki kebutuhan khusus (seperti pelayanan khusus ibu hamil, 

perlengkapan keselamatan anak-anak, kebutuhan kursi roda). 

2. Reputasi Perusahaan (Y1) maskapai LCC dapat diukur dari pernyataan: 

- Maskapai LCC sanggup memenuhi kebutuhan pelanggan (seperti 

kemudahan pembelian dan check-in tiket, kenyamanan dan 

keselamatan penerbangan, pelayanan di bandara maupun di pesawat). 

- Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang tepat waktu. 

- Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang memberikan 

pelayanan yang baik saat pesawat mengalami keterlambatan lebih dari 

3 jam. 

- Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang sangat membantu 

penumpang saat mengalami kehilangan atau kerusakan bagasi. 

- Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang mengutamakan 

keselamatan penumpang. 

- Maskapai LCC adalah maskapai penerbangan yang menjalankan 

operasionalnya secara modern (menggunakan teknologi canggih dan 

terkini). 
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3. Loyalitas Pelanggan (Y2) maskapai LCC dapat diukur dari pernyataan: 

- Saya selalu menjadikan maskapai LCC sebagai pilihan pertama saat 

hendak melakukan perjalanan udara. 

- Saya tidak mudah tergiur dengan promosi-promosi dari maskapai FSC 

(Full Service Carrier). 

- Berbagai pemberitaan tentang buruknya kualitas pelayanan maskapai 

LCC tidak akan merubah pilihan saya terbang dengan maskapai LCC. 

- Saya berencana melakukan lebih banyak lagi perjalanan dengan 

maskapai LCC kedepannya karena harga yang terjangkau, dan 

banyaknya rute serta jadwal penerbangan yang tersedia. 

4. Faktor Produk (Z) maskapai LCC dapat diukur dari pernyataan: 

- Maskapai LCC menawarkan produk jasa penerbangan unggulan 

dengan memiliki pilihan rute penerbangan yang luas. 

- Maskapai LCC menawarkan produk jasa penerbangan unggulan 

dengan memiliki pilihan jadwal penerbangan yang banyak. 

- Harga tiket yang dibayarkan adalah harga yang murah dan terjangkau 

sesuai dengan klaim perusahaan sebagai maskapai bertarif ekonomi 

(LCC). 
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4.4.2 Pemeriksaan ulang Validitas dan Reliabilitas Kuisioner (cross 

check dengan WarpPLS) 

 

a. Validitas 

1. Validitas Konvergen 

  

Menurut Henseler dan Sinkovics (dalam Ken & Kay, 2016) suatu 

kuisioner dikatakan memenuhi validitas konvergen jika nilai AVE ≥ 0.5. Dapat 

dilihat pada tabel diatas keseluruhan variabel memiliki nilai AVE  ≥  0.5 

2. Validitas Diskriminan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4.2.1 Hasil perhitungan  validitas konvergen 

Gambar 4.4.2.2 Hasil perhitungan vaaliditas diskriminan 
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Validitas diskriminan dapat terpenuhi dengan melihat akar dari average 

extracted (AVE) pada setiap variabel harus lebih besar dari latent variable 

correlations (LVC), Kriteria ini  disebut (Fornell-Larcker Criterion). Dapat 

dilihat pada tabel bahwa pada keseluruhan akar dari AVE (angka pada diagonal 

utama) lebih besar dari pada nilai LVC (angka dibawah dan diatas diagonal 

utama). Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa keseluruhan variabel telah 

memenuhi validitas diskriminan. 

b. Reliabilitas 

1. Reliabilitas komposit 

 

Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai Composite Reliability pada setiap 

variabel ≥ 0.7. Kuisioner dapat dikatakan telah memenuhi reliabilitas komposit 

jika bernilai ≥ 0.7 (Hair dkk., 2010). 

  

Gambar 4.4.2.3 Hasil perhitungan reliabilitas komposit 
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2. Reliabilitas internal konsistensi 

Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai Cronbach’s Alpha pada setiap 

variabel ≥ 0.6, menurut Masrun kuisioner dapat dikatakan telah memenuhi 

reliabilitas internal konsistensi jika bernilai ≥ 0.6 (Solimun,2017). 

4.4.3 Model Fit dan Quality Indices 

 

Gambar 4.4.2.4 Hasil perhitungan reliabilitas internal konsistensi 

Gambar 4.4.3.1 Hasil perhitungan model fit dan quality indices pada software WarpPLS 6.0 
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a. Model Fit 

 
Tabel 4.4.3.1 Tabel hasil model fit dan quality indices 

No Model Fit dan 

Quality Indices 

 

Kriteria Fit Hasil Keterangan 

1 Average path 

coefficient (APC) 

P<0.05 0.328 

(P<0.001) 

Baik 

2 Average R-

squared (ARS) 

P<0.05 0.357 

(P<0.001) 

Baik 

3 Average adjusted 

R-square (AARS) 

P<0.05 0.352 

(P<0.001) 

Baik 

4 Average block 

VIF (AVIF) 

Acceptable if 

<= 5, ideally 

<= 3.3 

1.072 Ideal 

5 Average full 

collinierity VIF 

(AFVIF) 

Acceptable if 

<= 5, ideally 

<= 3.3 

2.049 Ideal 

6 Tenenhaus GoF 

(GoF) 

Small >= 0.1 

Medium >= 

0.25 

Large >= 0.36 

0.477 Besar 

7 R-squared 

contribution ratio 

(RSCR) 

Acceptable if 

>= 0.9, ideally 

= 1 

0.948 Acceptable 

8 Statistical 

suppression ratio 

(SSR) 

Acceptable if 

>= 0.7 

1 Ideal 

 

P-value untuk APC dan ARS harus lebih kecil dari 0.05 atau berarti 

signifikan. Selain itu, AVIF sebagai indicator multikolinieritas harus lebih kecil 
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dari 5. Hasil pada tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh nilai telah memenuhi 

kriteria.  

b. R-square 

 

R-Square adalah suatu nilai yang digunakan untuk evaluasi ragam dalam 

variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh model struktural. Semakin tinggi R-

square maka model semakin baik, dan juga sebaliknya (R-square hanya untuk 

variabel respon). Menurut Cohen (dalam Ken & Kay, 2016), membagi nilai R-

Square menjadi 3 yaitu, memiliki efek kecil (R-Square >= 0.02), memiliki efek 

sedang (R-Square >= 0.13), memiliki efek besar (R-Square >= 0.26). 

R-square: 

a. Reputasi Perusahaan (Y1) 

Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai R-Square pada variabel Reputasi 

Perusahaan (Y1) adalah sebesar 0.488, artinya bahwa variabel endogen mampu 

menjelaskan variabel Reputasi Perusahaan(Y1) sebesar 48.8% (memiliki efek 

besar). 

  

Gambar 4.4.3.2 Hasil perhitungan R-square 
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b. Loyalitas Pelanggan (Y2) 

Dapat dilihat pada tabel bahwa nilai R-Square pada variabel Loyalitas 

Pelanggan (Y2) adalah sebesar 0.226, artinya bahwa variabel endogen mampu 

menjelaskan variabel Loyalitas Pelanggan (Y2) sebesar 22.6% (memiliki efek 

sedang). 

c. Q-square 

 

Q-square digunakan untuk penilaian validitas prediktif atau relevansi dari 

sekumpulan variabel laten predictor pada variable criterion. Model dengan 

validitas prediktif harus mempunyai nilai Q-square lebih besar dari nol. Hasil 

estimasi dari tabel diatas menunjukkan bahwa validitas prediktif yang baik (Q-

square > 0). 

  

Gambar 4.4.3.3 Hasil perhitungan Q-square 
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d. Full colinierity VIF 

Full colinierity VIF merupakan hasil pengujian kolinieritas penuh yang 

meliputi multikolinieritas vertical dan lateral. Kriteria untuk Full colinierity VIF 

adalah harus bernilai ≤ 3.3. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa keseluruhan 

variabel tidak terjadi multikolinieritas. 

 

4.4.4 Hasil Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kualitas 

Pelayanan (X1) 

Faktor 

Produk (Z) 

Loyalitas 

Pelanggan (Y2) 

Reputasi  

Perusahaan (Y1) 

Gambar 4.4.3.4 Hasil perhitungan Full colinierity VIF 

Bagan 4.4.4.1 Hasil final model penelitian 
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a. Path Coefficients dan P values 

 

  
Gambar 4.4.4.1 Hasil perhitungan path coefficients 

 

  
Gambar 4.4.4.2 Hasil perhitungan P values 

 

Interpretasi:  

1. Pengaruh  Kualitas Pelayanan (X1) terhadap Reputasi Perusahaan (Y1) 

dengan koefisien sebesar 0.700 dan P-Value ≤ 0.01. Karena P-Value ≤ 

0.01 maka pengaruh dikatakan sangat signifikan. Koefisien bernilai positif 

mengindikasikan bahwa semakin baik nilai Kualitas Pelayanan (X1) maka 

Reputasi Perusahaan (Y1) akan semakin meningkat. 

2. Pengaruh  Kualitas Pelayanan (X1) terhadap Loyalitas Pelanggan (Y2) 

dengan koefisien sebesar 0.419 dan P-Value ≤ 0.01. Karena P-Value ≤ 
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0.01 maka pengaruh dikatakan sangat signifikan. Koefisien bernilai positif 

mengindikasikan bahwa semakin baik nilai Kualitas Pelayanan (X1) maka 

Loyalitas Pelanggan (Y2) akan semakin meningkat. 

3. Pengaruh variabel moderasi Faktor Produk (Z1) memiliki koefisien 

sebesar 0.050 dan P-Value > 0.05 artinya peran variabel moderasi Faktor 

Produk (Z1) dalam memperkuat atau memperlemah hubungan variabel 

Kualitas Pelayanan (X1) dengan Reputasi Perusahaan (Y1) adalah tidak 

signifikan. 

4. Pengaruh variabel moderasi Faktor Produk (Z1) memiliki koefisien 

sebesar 0.144 dan P-Value ≤ 0.05 artinya peran variabel moderasi Faktor 

Produk (Z1) dalam memperkuat hubungan variabel Kualitas Pelayanan 

(X1) dan Loyalitas Pelanggan (Y2) adalah signifikan. Koefisien bernilai 

positif mengindikasikan bahwa variabel moderasi memperkuat variabel 

penjelas terhadap variabel respon. 
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BAB V 

Pembahasan 

5.1 Karakteristik responden sebagai penumpang LCC 

 

Karakterisitik penumpang LCC yang terlibat dalam penelitian ini dapat 

dijelaskan  berdasarkan gambaran umum responden pada bab sebelumnya. 

Karakteristik usia responden yang terlibat hampir setengahnya berusia 18-25 

tahun, mereka adalah para generasi millennial yang berada dalam usia dewasa 

awal, aktif, dinamis dan dianggap dapat melakukan keputusan pembelian sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginanannya. Kemudian karakteristik responden jika 

dilihat dari penghasilan yang didapat per bulannya, kebanyakan memiliki 

penghasilan Rp 1 juta – Rp 5 juta. Kondisi ekonomi seorang pembeli 

mempengaruhi perilaku konsumsinya. Jika seseorang memiliki pendapatan dan 

tabungan yang rendah, maka ia cenderung akan membeli sesuatu yang lebih 

murah (Lawan dan Zanna, 2013, 534). Generasi millennial mayoritas merupakan 

berstatus pelajar/mahasiswa, jika bekerja pun masih pada tahap awal karier dan 

belum memiliki kondisi finansial yang stabil. Hal ini menjadikan faktor bugdet 

sebagai faktor yang menentukan bagi generasi milenial dalam menentukan 

rencana berwisata, termasuk saat membeli tiket pesawat (Wiweka dkk., 

2019,330). Dengan memilih maskapai LCC, mereka dapat melakukan perjalanan 

ke berbagai destinasi demi memenuhi ambisi dan semangat mudanya, tanpa perlu 

menghabiskan banyak uang untuk membayar transportasi.  
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Karakteristik jenis kelamin responden yang terlibat hamper seimbang 

namun lebih banyak perempuan dengan respon hingga 55,2%. Perbedaan gender 

mempengaruhi keputusan pembelian. Kacen dan Lee mengatakan ketika ingin 

membeli sesuatu, wanita lebih terpengaruh oleh alasan emosionalnya, sementara 

pria lebih dipengaruhi oleh alasan fungsi dan instrumen (Mulyono, 2012, h.91). 

Hal ini membuat wanita lebih rentan menjadi pembeli yang impulsif. Harga tiket 

penerbangan yang murah serta banyaknya promosi tentunya merupakan sebuah 

godaan bagi orang-orang penyuka travelling, hal ini tidak menutup kemungkinan 

untuk wanita-wanita yang senang travelling gampang terpincut dengan promosi-

promosi tiket penerbangan yang disuguhkan oleh maskapai LCC. Kemudian 

karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan, lebih dari setengah 

jumlah responden merupakan lulusan S1. Hal ini mengindikasikan bahwa 

responden adalah orang-orang beredukasi yang memiliki pengetahuan yang lebih 

tinggi dalam melakukan pembelian suatu produk, mulai dari menyeleksi, menilai 

hingga memutuskan pembelian dan menjadi pelanggan yang loyal. 

 

Karakteristik jenis pekerjaan responden yang terlibat hampir setengahnya 

berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diketahui para aparatur sipil 

negara sering melakukan perjalanan dinas ke berbagai daerah di Indonesia untuk 

memenuhi tugasnya. Hal ini juga didukung oleh hasil jawaban responden 

mengenai tujuan penerbangan yang mana jawaban ‗Pekerjaan/bisnis‘ mendapat 

suara hingga 56,3% secara keseluruhan dan dijawab oleh 88 responden yang 

berprofesi sebagai PNS yang memilih maskapai Lion Air. Lion Air sebagai 
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maskapai LCC yang paling banyak dipilih dalam penelitian ini dinilai cocok 

sebagai sarana transportasi perjalanan dinas. Selain harganya yang murah dan 

sesuai dengan anggaran perjalanan yang ditetapkan pemerintah, ia juga memiliki 

pilihan jam terbang yang banyak dan rute yang luas sehingga untuk urusan dinas 

mendadak sekalipun dapat dihandalkan. 

5.2 Kualitas pelayanan memiliki hubungan dengan reputasi 

perusahaan 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, variabel Kualitas Pelayanan (X1) 

memiliki hubungan positif dan pengaruh sangat signifikan terhadap Reputasi 

Perusahaan (Y1). Temuan ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Walsh dan 

Beatty (2007), Castro, Lopez, & Saez (2006), Wang, Lo, & Hui (2003), serta 

Oktav dan Sukresna (2018) yang telah peneliti sebutkan pada bab II. Ini artinya 

jika kualitas pelayanan yang diberikan oleh maskapai LCC semakin baik maka 

reputasi perusahaan maskapai LCC akan semakin meningkat, begitu pula 

sebaliknya jika kualitas pelayanan yang diberikan oleh maskapai LCC semakin 

buruk maka reputasi perusahaan maskapai LCC akan semakin menurun. Dapat 

dilihat bahwa maskapai Citilink dan Indonesia Air Asia memiliki reputasi lebih 

baik dibandingkan Lion Air. Memiliki tingkat kecelakaan yang rendah selama 

satu decade terakhir terhitung 2008-2018 yaitu hanya satu peristiwa kecelakaan 

dan juga memiliki On Time Performance (OTP) yang tinggi membuat Citilink 

layak mendapat akreditasi bintang empat dari APEX untuk kategori LCC dan 

akreditasi bintang empat dari Skytrax untuk kelas maskapai berbiaya murah 

(LCC). Begitu pula dengan Indonesia Air Asia tyang memiliki ingkat kecelakaan 
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yang rendah selama satu decade terakhir terhitung 2008-2018 yaitu hanya satu 

peristiwa kecelakaan dan juga memiliki On Time Performance (OTP) yang tinggi 

layak mendapat predikat maskapai berbiaya hemat terbaik untuk ke enam kalinya 

oleh World Travel Award (WTA) dan maskapai berbiaya hemat terbaik di dunia 

versi Skytrax World Airline Awards selama 10 tahun berturut-turut hingga 2018. 

5.3 Kualitas pelayanan memiliki hubungan dengan loyalitas 

pelanggan 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, variabel Kualitas Pelayanan (X1) 

memiliki hubungan positif dan pengaruh sangat signifikan terhadap Loyalitas 

Pelanggan (Y2). Temuan ini sesuai dengan penelitian terdahulu oleh  Xhema, 

Metin, dan Groumpos (2018),Caruana (2002), Pamies (2012), serta Putra dan 

Suryoko (2016) yang telah peneliti sebutkan pada bab II. Ini artinya jika kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh maskapai LCC semakin baik maka loyalitas 

pelanggan pada penumpang maskapai LCC akan semakin meningkat, begitu pula 

sebaliknya jika kualitas pelayanan yang diberikan oleh maskapai LCC semakin 

buruk maka loyalitas pelanggan pada penumpang maskapai LCC akan semakin 

menurun. Hal ini dapat dilihat dari karakteristik umur responden. Pada penelitian 

ini kategori umur ‘56-65 tahun‘ hanya mendapatkan 9 suara dari total 252 

responden atau 3,6%. Usia mempengaruhi sikap dan perilaku, seiring 

bertambahnya usia orang lebih berhati-hati, mencari kepastian dalam setiap 

keputusannya dan cenderung berkomitmen pada pola perilakunya yang ada 

(Akhter, 2013, h.323). Responden yang berusia lebih tua benar-benar 

mempertimbangkan kualitas pelayanan maskapai LCC seperti kenyamanan, 
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keamanan, dan ketepatan sebelum membeli tiketnya dan memutuskan untuk 

menjadi pelanggan yang loyal mengingat maskapai LCC memiliki citra buruk 

seperti sering kecelakaan dan sering mengalami delay. Berbeda dengan generasi 

milenial yang menjadikan faktor bugdet sebagai faktor yang menentukan dalam 

menentukan rencana berwisata. Dengan memilih maskapai LCC, mereka dapat 

melakukan perjalanan ke berbagai destinasi demi memenuhi ambisi dan semangat 

mudanya, tanpa perlu memusingkan kualitas dan menghabiskan banyak uang 

untuk membayar transportasi.  

5.4 Faktor produk mempengaruhi hubungan antara kualitas 

pelayanan dan reputasi perusahaan 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, peran variabel moderasi Faktor 

Produk (Z1) dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel Kualitas 

Pelayanan (X1) terhadap Reputasi Perusahaan (Y1) adalah tidak signifikan. Ini 

artinya walaupun penumpang disuguhi dengan keunggulan-keunggulan produk 

dari maskapai LCC, tetap saja mereka tidak akan terpengaruh. Pandangan 

penumpang akan reputasi maskapai LCC akan tetap dipengaruhi oleh kualitas 

pelayanannya. 

5.5 Faktor produk mempengaruhi hubungan antara kualitas 

pelayanan dan loyalitas pelanggan 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik, peran variabel moderasi Faktor 

Produk (Z1) dalam memperkuat pengaruh variabel Kualitas Pelayanan (X1) 

terhadap Loyalitas Pelanggan (Y2) adalah signifikan. Ini artinya harga tiket 

pesawat, ketersediaan rute dan jadwal penerbangan sebagai item yang diuji pada 
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variabel faktor produk dapat memoderatori dan memperkuat hubungan kualitas 

pelayanan dan loyalitas pelanggan. Temuan ini sejalan dengan data gambaran 

responden mengenai alasan mereka memilih terbang dengan maskapai LCC yaitu 

harganya murah dan terjangkau, pilihan rute penerbangan yang luas dan pilihan 

jadwal penerbangan yang banyak. Alasan tersebut menjadikan mereka senantiasa 

memilih maskapai LCC dan menunjukkan loyalitasnya.  

5.6 Dampak praktis pada praktek departemen PR di maskapai LCC 

Indonesia 

Excellence Public Relations memiliki fungsi manajemen yang harus terus 

berusaha membangun dan menjaga hubungan baik dengan publiknya. Publik 

utama dalam dunia bisnis adalah pelanggan. Hubungan baik dengan publik pada 

dunia bisnis dapat berupa loyalitas pelanggan.  Hal ini menandakan bahwa secara 

langsung Public Relations memiliki peran dalam menciptakan loyalitas 

pelanggan.  

Dalam persaingan dunia bisnis tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas 

produk dan layanan menjadi salah satu kunci sukses sebuah perusahaan dalam 

memenangkan hati konsumennya. Jika harga yang ditawarkan sepadan dengan 

kualitas yang diberikan dan menguntungkan konsumen, maka nilai yang diterima 

oleh konsumen akan menjadi positif (favorable). Nilai positif  ini berkontribusi 

pada kepuasan konsumen yang meningkatkan minat terhadap pemakaian atau 

pembelian ulang produk sehingga akan memperkuat ikatan konsumen dengan 

perusahaan dan meniimbulkan loyalitas pelanggan (Syah, 2013). 
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Hasil penelitian ini memberitahu bahwa memang kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh maskapai-maskapai LCC yang diteliti (Lion Air, Citilink, dan 

Indonesia Air Asia) memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas 

pelanggannya. Kemudian hasil penelitian ini juga membenarkan hipotesis peneliti 

tentang adanya pengaruh harga tiket pesawat, ketersediaan rute dan jadwal 

penerbangan sebagai faktor produk dalam memoderatori dan memperkuat  

hubungan kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan. Temuan ini sejalan dengan 

data gambaran responden mengenai alasan mereka memilih terbang dengan 

maskapai LCC yaitu harganya murah dan terjangkau, pilihan rute penerbangan 

yang luas dan pilihan jadwal penerbangan yang banyak. Alasan tersebut 

menjadikan mereka senantiasa memilih maskapai LCC dan menunjukkan 

loyalitasnya.  

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, dapat peneliti katakan 

bahwa Public Relations yang bekerja di maskapai LCC dalam membentuk 

loyalitas pelanggannya, tidak perlu direpotkan oleh usaha untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan dan reputasi perusahaan. Penumpang akan tetap memilih 

maskapai LCC sebagai transportasi perjalanan udaranya karena yang mereka 

butuhkan adalah harga yang murah dan terjangkau, pilihan rute penerbangan yang 

luas dan pilihan jadwal penerbangan yang banyak, bukan kualitas pelayanannya 

ataupun reputasi perusahaannya. Oleh karena itu peran manajemen Public 

Relations dalam menciptakan loyalitas pelanggan LCC dibutuhkan untuk 

membuat program-program komunikasi yang berisi rencana-rencana penjualan 
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dengan cukup memanfaatkan harga, rute dan jadwal penerbangan sebagai faktor 

produk yang dapat meningkatkan serta menjaga loyalitas penumpang.   

Isitlah one-stop shopping awalnya ditemukan pada jurnal perdagangan dan 

literatur penjualan perusahaan transportasi sekitar tahun 1980. Konsep one-stop 

shopping saat itu digambarkan sebagai kemampuan satu perusahaan transportasi 

untuk menyediakan pelayanan pengiriman secara menyeluruh bagi pengirim 

mulai dari memilih jenis angkutan yang paling efisien, hingga pelayanan logistik 

lain seperti layanan antar jemput, dokumentasi, pengaturan persediaan, hingga 

jaminan barang sampai dengan harga yang masuk akal. Kunci penting bagi 

perusahaan yang ingin menerapkan konsep one-stop shopping adalah berusaha 

memahami ekspektasi pelanggannya yang ingin diberikan kemudahan (Semeijn 

dan Vellenga, 1995, h.27). 

Konsep one-stop shopping ini dapat diterapkan pada bisnis transportasi 

udara di Indonesia terutama pada maskapai berbiaya rendah (LCC). Pelanggan 

akan loyal apabila puas akan keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan. Kepuasan pelanggan dapat diwujudkan dengan 

memahami kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Di zaman yang serba cepat dan 

canggih seperti sekarang ini, semua orang ingin kemudahan dalam segala aspek 

kehidupan termasuk dalam merencanakan perjalanan udara. 

Dari data responden yang peneliti dapatkan, penumpang memilih 

maskapai LCC dengan berbagai tujuan diantaranya yang terbanyak adalah 

bisnis/pekerjaan kemudian liburan, mudik hingga pendidikan. Calon penumpang 

yang ingin bepergian dengan maskapai LCC selain mengutamakan harga yang 



138 

 

 

 

murah dan terjangkau tentu juga menginginkan kemudahan lainnya seperti 

kemudahan mendapatkan tempat menginap hingga tempat-tempat hiburan/atraksi 

di kota tujuan terlebih jika tujuan perjalanan adalah pekerjaan yang memiliki 

waktu singkat dan jika tujuannya liburan maka harus disiapkan secara matang 

jauh-jauh hari. Kemudahan ini dapat ditawarkan oleh maskapai LCC berupa paket 

perjalanan hemat yang menggabungkan tiket pesawat, penginapan hingga rental 

kendaraan dengan harga yang ekonomis. Kemudian kemudahan lainnya dapat 

diberikan dengan menawarkan harga spesial pada merchant-merchant kerjasama 

tertentu untuk setiap pembelian tiket pesawat. Disinilah konsep one-stop shopping 

dapat diterapkan pada maskapai LCC, yaitu dapat menawarkan layanan lain 

sebagai rangkaian rencana perjalanan pada satu kali transaksi pembelian tiket 

pesawat. 

Diantara tiga maskapai LCC besar Indonesia, yang sudah menerapkan 

konsep one-stop shopping ini diantaranya adalah maskapai Citilink dan Indonesia 

Air Asia. Maskapai Citilink sudah menyediakan website bernama 

trip.citilink.co.id sebagai sarana bagi penumpangnya agar dapat merencanakan 

paket perjalanan dengan reservasi penerbangan dan hotel secara bersamaan. 

Kemudian maskapai Citilink juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa 

merchants penginapan dan hiburan/atraksi di kota-kota Indonesia hingga 

Internasional, yang mana penumpang akan mendapatkan harga spesial ketika 

menunjukkan boarding pass dan memasukkan kode promo ketika melakukan 

reservasi penginapan di website trip.citilink.co.id.   
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Sama halnya dengan maskapai Citilink, maskapai Indonesia Air Asia juga 

sudah menyediakan website bernama airasiago.co.id sebagai sarana bagi 

penumpangnya agar dapat merencanakan paket perjalanan dengan reservasi 

penerbangan, hotel, dan rental kendaraan secara bersamaan. Kemudian maskapai 

Gambar 5.6.1 Halaman utama menu Citilink Merchants pada website citilink.co.id 

Gambar 5.6.2 Halaman Utama website trip.citilink.co.id 
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Indonesia Air Asia juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa merchants 

transportasi, akomodasi, hiburan/atraksi, hingga medical tourism di kota-kota 

Indonesia hingga Internasional, yang mana penumpang akan mendapatkan harga 

spesial ketika menunjukkan hot boarding pass.  

Public Relations maskapai LCC dapat membuat informasi-informasi paket 

perjalanan yang berisi tentang paket wisata ke kota tertentu berikut dengan 

ketersediaan rute penerbangan dan jadwal serta akomodasi, transportasi 

atraksi/hiburan yang dapat diakses dna dipesan secara bersamaan dan sepaket 

dengan tiket pesawatnya.. Dengan menyebarkan informasi-informasi paket 

perjalanan dan promosi yang telah direncanakan, hal ini dapat menarik minat 

penumpang agar tetap setia menggunakan maskapai LCC.  
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Gambar 5.6.3 Halaman utama menu hot boarding pass pada website airasia.co.id 

Gambar 5.6.4 Halaman utama website airasiago.co.id 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, (1) Terdapat hubungan 

antara kualitas pelayanan dan reputasi perusahaan, yang dibuktikan dengan 

semakin baiknya kualitas pelayanan suatu maskapai LCC maka semakin baik pula 

reputasinya di masyarakat yang tercermin dari penghargaan yang diterima, (2) 

Faktor produk memperkuat hubungan kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan, 

yang membenarkan asumsi bahwa faktor produklah yang membuat penumpang 

memilih maskapai LCC dan menciptakan loyalitas pelanggan disaat kualitas 

pelayanan maskapai LCC tidak seperti yang diharapkan penumpang. 

Ditemukannya faktor produk sebagai penunjang untuk meningkatkan loyalitas 

pelanggan, semakin memperjelas bahwa praktik excellence Public Relations dapat 

diterapkan di maskapai LCC untuk membina hubungan baik demi mewujudkan 

loyalitas pelanggan.  

6.2 Limitasi Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan sesuai prosedur ilmiah, namun peneliti masih 

menemukan limitasi pada penelitian ini, yakni penelitian ini hanya menggunakan 

satu perspektif yaitu perspektif pelanggan dengan menjadikan penumpang sebagai 
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subyek penelitian dan berfokus pada pandangan penumpang terhadap maskapai 

LCC. 

6.3 Saran  

6.3.1 Saran Akademis 

Untuk selanjutnya, penelitian ini dapat kembali dilakukan dengan 

menjadikan Public Relations dari masing-masing LCC sebagai subyek penelitian 

dengan meneliti bagaimana usaha yang dilakukan dari sisi Public Relations untuk 

meningkatkan loyalitas pelanggan.   

6.3.2 Saran Praktis 

Praktisi Public Relations yang bekerja di maskapai LCC dapat 

memanfaatkan inflight magazine untuk menjaga loyalitas penumpang. Infllight 

magazine dapat dikategorikan sebagai salah satu PR tools berupa newsletters. 

Newsletter sebagai PR tool merupakan media tulisan yang berisi berbagai 

informasi yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan perusahaan dan dapat 

digunakan untuk publik internal ataupun eksternal (Kriyantono, 2008, h.30). 

Inilah alasan mengapa peneliti menyebutkan bahwa Public Relations maskapai 

LCC dapat memanfaatkan inflight magazine sebagai media untuk menyebarkan 

informasi-informasi paket perjalanan dan promosi yang telah direncanakan, untuk 

menarik minat penumpang agar tetap setia menggunakan maskapai LCC. 

Informasi-informasi ini dapat dimuat di bagian informasi destinasi dan wisata. 

Informasi-informasi paket perjalanan dapat berisi tentang paket wisata ke kota 

tertentu berikut dengan ketersediaan rute penerbangan dan jadwal serta 
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akomodasi, transportasi atraksi/hiburan yang dapat diakses dna dipesan secara 

bersamaan dan sepaket dengan tiket pesawatnya. Ketiga maskapai LCC yang 

peneliti pilih semuanya telah memiliki inflight magazine, yaitu travel360° untuk 

maskapai Indonesia Air Asia, Linkers untuk maskapai Citilink, dan LIONMAG 

untuk maskapai Lion Air. Public Relations masing-masing maskapai diharapkan 

dapat mengolah kreativitas mereka untuk memanfaatkan media inflight magazine 

ini dalam menjaga loyalitas penumpangnya.  
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LAMPIRAN 

1. Kuisioner 
 

Survei ini bertujuan untuk mengukur opini masyarakat Indonesia yang pernah 

menggunakan jasa penerbangan bertarif ekonomi (Low Cost Carrier/LCC) di 

Indonesia yang terdiri dari maskapai Citilink, Air Asia Indonesia dan Lion Air. 

Adapun syarat responden yang dibutuhkan untuk mengisi kuisioner ini adalah: 

 

- Pernah melakukan perjalanan udara dengan maskapai LCC (bisa salah satu dari 

Citilink, Air Asia Indonesia, dan Lion Air), dengan rute domestik. 

- Setidaknya telah melakukan perjalanan udara dengan maskapai LCC sebanyak 2 

kali selama 2 tahun terakhir. 

 

Survei ini murni dibuat untuk kepentingan penelitian dan tujuan akademis yang 

saya lakukan sebagai mahasiswi komunikasi Universitas Brawijaya untuk syarat 

kelulusan. Penelitian ini bukan atas permintaan pihak maskapai dan tidak pula 

didanai oleh pihak maskapai. Terimakasih atas kesediaan anda untuk mengisi 

kuisioner ini. Have a nice day ! :) 

 

 

A. Usia Responden : 

o 18-25 tahun 

o 26-35 tahun 

o 36-45 tahun 

o 46-55 tahun 

o 56-65 tahun 

o Lebih dari 65 tahun 

 

B. Penghasilan per bulan : 

o Rp 1 juta – Rp 5 juta 

o Rp 5 juta – Rp 10 juta 

o Rp 10 juta – Rp 15 juta 

o Lebih dari Rp 15 juta 
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C. Jenis Pekerjaan : 

o Pegawai Negeri Sipil  

o Pegawai Swasta 

o Wiraswasta 

o TNI/Polri 

o Tidak Bekerja 

 

D. Jenis Kelamin : 

o Laki-laki 

o Perempuan 

 

E. Jenjang Pendidikan : 

o SD 

o SMP 

o SMA 

o Diploma 

o S1 

o S2 

o S3 

 

F. Maskapai LCC yang pernah dinaiki (boleh pilih lebih dari satu): 

o Citilink 

o Air Asia Indonesia 

o Lion Air 

 

G. Alasan memilih terbang dengan maskapai bertaraf ekonomi (LCC): 

o Harga murah dan terjangkau 

o Pilihan jam terbang yang lebih banyak 

o Pilihan rute penerbangan yang lebih luas 

o Tidak ada pilihan lain/ harus terbang dengan maskapai LCC 

o Kualitas pelayanannya 

o Aman 

o Tepat waktu 

 

H. Frekuensi penerbangan (pilih salah satu) : 

o 3-5 kali setahun 

o 5-8 kali setahun 

o Lebih 8 kali setahun 
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I. Kapan anda terakhir menggunakan maskapai penerbangan LCC? 

o Minggu ini 

o Seminggu yang lalu 

o Beberapa minggu yang lalu 

o Bulan yang lalu 

o Beberapa bulan yang lalu 

o Tahun lalu 

o Lebih dari setahun yang lalu 

 

J. Tujuan penerbangan (boleh pilih lebih dari satu) : 

o Liburan 

o Pekerjaan/bisnis 

o Mudik 

o Pendidikan 

 

Kualitas Pelayanan 

Bagian ini berisi pernyataan tentang kualitas pelayanan yang diterima oleh 

penumpang sebelum penerbangan (on ground service) dan saat penerbangan 

dalam pesawat (on board service). Berikanlah skala nilai pada pernyataan-

pernyataan di bawah ini berdasarkan pendapat dan pengalaman anda: 

1       : Sangat Tidak Setuju 

2   : Tidak Setuju 

3   : Netral 

4   : Setuju 

5   : Sangat Setuju 

No. Pernyataan  SS  S  N  TS  STS  

1 

Petugas maskapai bagian 

ticketing membantu proses 

check-in dengan baik. 

     

2 

Petugas maskapai 

membantu proses boarding 

dengan baik 

     

3 

Petugas maskapai melayani 

dan mengarahkan 

penumpang dengan baik saat 

penerbangan mengalami 
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keterlambatan lebih dari 3 

jam, keterlambatan check in 

maupun boarding. 

4 

Pilot menerbangkan pesawat 

dengan baik saat take off 

maupun landing. 

     

5 

Awak kabin melayani 

penumpang yang 

membutuhkan bantuan 

dengan sigap selama 

penerbangan. 

     

6 

Awak kabin menyampaikan 

informasi tentang 

keselamatan penerbangan 

dan cara-cara penyelamatan 

diri dengan baik dan benar. 

     

7 

Karyawan maskapai 

membantu penanganan 

masalah kerusakan dan 

kehilangan bagasi dengan 

cepat dan benar. 

     

8 

Karyawan di kantor 

maskapai maupun awak 

kabin kompeten dalam 

bidangnya dan memiliki 

pengetahuan tetang 

maskapai dan produknya. 

     

9 

Karyawan di kantor 

maskapai maupun awak 

kabin sopan dan dapat 

dipercaya. 

     

10 

Maskapai menjamin 

keselamatan penerbangan 

penumpang. 

     

11 

Maskapai memikirkan 

kebutuhan para penumpang 

terutama yang memiliki 

kebutuhan khusus (seperti 

pelayanan khusus ibu hamil, 
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perlengkapan keselamatan 

anak-anak, kebutuhan kursi 

roda). 

12 

Penumpang dapat dengan 

mudah bertanya tentang 

apapun kepada karyawan 

maskapai yang selalu 

bersedia menjawab dengan 

keramahan. 

     

13 

Fasilitas pada armada 

pesawat yang memadai dan 

terjaga kebersihannya 

(seperti kursi, tempat bagasi 

kabin, kamar kecil). 

     

14 

Perlengkapan keselamatan 

yang memadai (masker 

oksigen, pelampung, sabuk 

pengaman). 

     

15 

Seragam karyawan dapat  

merepresentasikan budaya 

perusahaan. 

     

16 

Pesawat terbang tepat 

waktu dan tiba di tujuan 

sesuai jadwal. 

     

 

Reputasi Perusahaan 

Bagian reputasi perusahaan berisi pernyataan tentang penilaian reputasi maskapai 

penerbangan bertarif ekonomi (LCC) dari pandangan penumpang. Berikanlah 

skala nilai pada pernyataan-pernyataan di bawah ini berdasarkan pendapat dan 

pengalaman anda: 

1       : Sangat Tidak Setuju 

2   : Tidak Setuju 

3   : Netral 

4   : Setuju 

5   : Sangat Setuju 
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No. Pernyataan  SS  S  N  TS  STS  

1 

Maskapai LCC sanggup 

memenuhi kebutuhan 

pelanggan (seperti 

kemudahan pembelian dan 

check-in tiket, kenyamanan 

dan keselamatan 

penerbangan, pelayanan di 

bandara maupun di 

pesawat) 

     

2

2 

Maskapai LCC 

memperhatikan keperluan 

karyawan dan awak 

pesawat ( seperti 

memberikan seragam dan 

atribut kerja lainnya) 

     

3 

 

 

 

 

Maskapai LCC memiliki 

kekuatan finansial yang 

baik dan membuat laba 

dari penjualan tiket 

pesawat. 

     

4 

Saya sebagai penumpang 

merasa aman 

membelanjakan uang 

kepada maskapai LCC. 

     

5 

Maskapai LCC adalah 

maskapai penerbangan 

yang tepat waktu. 

     

6 

Maskapai LCC adalah 

maskapai penerbangan 

yang memberikan 

pelayanan yang baik saat 

pesawat mengalami 

keterlambatan lebih dari 3 

jam. 

     

7 

Maskapai LCC adalah 

maskapai penerbangan 

yang sangat membantu 
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penumpang saat 

mengalami kehilangan atau 

kerusakan bagasi. 

8 

Maskapai LCC adalah 

maskapai penerbangan 

yang memberikan 

kenyamanan dan pelayanan 

yang baik kepada para 

penumpang. 

     

9 

Maskapai LCC adalah 

maskapai penerbangan 

yang mengutamakan 

keselamatan penumpang. 

     

10 

Maskapai LCC adalah 

maskapai penerbangan 

yang menjalankan 

operasionalnya secara 

modern (menggunakan 

teknologi canggih dan 

terkini). 

     

11 

Maskapai LCC adalah 

maskapai penerbangan 

yang merespon setiap 

keluhan penumpang 

dengan baik dan 

kooperatif. 

     

12 

Maskapai LCC mampu 

bertanggungjawab 

memenuhi janji-janji dan 

klaimnya kepada 

penumpang. 

     

13 

Maskapai LCC 

menghasilkan inovasi-

inovasi baru melalui 

produk dan jasa yang 

ditawarkannya. 

     

14 

Maskapai LCC peduli dan 

melakukan aksi positif 

terhadap masyarakat 
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(seperti ikut dalam 

kegiatan amal, 

berbelasungkawa saat 

bencana terjadi, 

mengadakan CSR untuk 

membantu kemajuan 

masyarakat). 

15 

Maskapai LCC peduli 

dengan lingkungan sekitar 

(seperti melakukan 

pengolahan sampah yang 

baik, ikut melestarikan 

alam, mengadakan CSR 

untuk lingkungan). 

     

  

 

Loyalitas Pelanggan 

Bagian loyalitas pelanggan berisi pernyataan yang akan mengukur 

seberapa loyal penumpang terhadap maskapai penerbangan bertarif ekonomi 

(LCC). Berikanlah skala nilai pada pernyataan-pernyataan di bawah ini 

berdasarkan pendapat dan pengalaman anda: 

1       : Sangat Tidak Setuju 

2   : Tidak Setuju 

3   : Netral 

4   : Setuju 

5   : Sangat Setuju 

No Pernyataan  SS  S  N  TS  STS  

1 

Saya juga menggunakan 

produk/jasa selain jasa 

penerbangan dari maskapai 

LCC selain melakukan 

pembelian tiket pesawat 

(seperti membeli 

merchandise, layanan lion 

air parcel untuk pengiriman 

paket, AirAsiaGo untuk 

pemesanan hotel, aktivitas, 

dan layanan perjalanan, 

CitiSport Community, 
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pemesanan meal on board, 

asuransi Super Shield 

Citilink)   

2 

Saya merekomendasikan 

dan mempromosikan untuk 

terbang dengan maskapai 

LCC kepada orang-orang 

yang saya kenal. 

     

3 

Saya merekomendasikan 

dan mempromosikan 

maskapai LCC kepada 

orang-orang terdekat yang 

meminta saran saya saat 

akan melakukan perjalanan 

udara.  

     

4 

Saya selalu menjadikan 

maskapai LCC sebagai 

pilihan pertama saat hendak 

melakukan perjalanan 

udara. 

     

5 

Saya tidak mudah tergiur 

dengan promosi-promosi 

dari maskapai FSC (Full 

Service Carrier). 

     

6 

Berbagai pemberitaan 

tentang buruknya kualitas 

pelayanan maskapai LCC 

tidak akan merubah pilihan 

saya terbang dengan 

maskapai LCC. 

     

7 

Saya berencana melakukan 

lebih banyak lagi perjalanan 

dengan maskapai LCC 

kedepannya karena harga 

yang terjangkau, dan 

banyaknya rute serta jadwal 

penerbangan yang tersedia. 
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Faktor Produk 

Bagian ini  berisi pernyataan tentang produk, harga dan promosi yang ditawarkan 

maskapai penerbangan bertarif ekonomi (LCC). Berikanlah skala nilai pada 

pernyataan-pernyataan di bawah ini berdasarkan pendapat dan pengalaman anda: 

1       : Sangat Tidak Setuju 

2   : Tidak Setuju 

3   : Netral 

4   : Setuju 

5   : Sangat Setuju 

No Pernyataan  
SS S N  TS  STS 

1 

Maskapai LCC menawarkan 

produk jasa penerbangan 

unggulan dengan memiliki 

pilihan rute penerbangan 

yang luas. 

     

2 

Maskapai LCC menawarkan 

produk jasa penerbangan 

unggulan dengan memiliki 

pilihan jadwal penerbangan 

yang banyak. 

     

3 

Harga yang ditetapkan oleh 

maskapai merupakan harga 

yang wajar dan sesuai 

dengan peraturan 

pemerintah yang berlaku. 

     

4 

Harga tiket yang dibayarkan 

adalah harga yang murah 

dan terjangkau sesuai 

dengan klaim perusahaan 

sebagai maskapai bertarif 

ekonomi (LCC). 

     

5 

Maskapai LCC memberikan 

potongan harga atau 

promosi-promosi paket 

perjalanan untuk menarik 

minat calon penumpang. 

     

 

 

 

 



161 

 

 

 

2. Output analisis WarpPLS 
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