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Latar Belakang Masalah

1. Bisnis/usaha mulai menyadari bahwa pelanggan yang

puas hanya memiliki pengaruh yang biasa saja bagi

organisasi/perusahaan.

2. Reichheld (1996) mengutip bukti penelitian yang

menyatakan bahwa, dari pelanggan yang mengaku puas

atau sangat puas, antara 65% dan 85% akan beralih, yang

berarti bahwa mereka tidak akan kembali ke perusahaan

yang sama untuk produk atau jasa tersebut dikemudian

hari .

3. Pengukuran kepuasan pelanggan saja tidak dapat

diandalkan untuk mengetahui loyalitas. Untuk itu,

penelitian ini penting dilakukan untuk mengukur aspek-

aspek kepuasan dan loyalitas pelanggan yang

mempengaruhi tingkat customer retention pada industri

penerbangan



TUJUAN PENELITIAN

1.Untuk mengukur aspek loyalitas dan 

kepuasan yang paling berdampak pada

tingkat retensi penumpang pesawat udara

terhadap maskapai penerbangan.

2.Menguji atribut-atribut yang paling disukai

untuk memotivasi para penumpang dalam

rangka mempertahankan loyalitas konsumen

dengan travel providers. 



TUJUAN PENELITIAN

3. Menguji sebuah model baru dari atribut-

atribut yang akan diprediksi dari loyalitas

penumpang yang berdasarkan pada

komitmen mereka kepada sebuah

maskapai dan keinginan serta

kepentingan yang mereka berikan pada 

atribut tertentu.



HIPOTESA Research 

1. Ada hubungan positif antara nilai –nilai

utilitas yang berasal dari nilai Psikologi 

Komitmen Instrumen (PCI) (Pritchard, 

1991) dgn peringkat2 kepentingan yang 

berasal dari tanggapan penumpang

pesawat udara terhadap kuesioner atribut.

2.    Ada hubungan positif antara nilai –nilai

utilitas dengan tingkat loyalitas dan

kepuasan pelanggan menuju tingkat 

retensi pelanggan yang lebih tinggi. 



TINJAUAN LITERATUR

• Webster's (1999) mendefinisikan "loyalitas"sebagai
"kesetiaan teguh kepada seseorang atau sesuatu"
Definisi ini menunjukkan kesetiaan merupakan
komitmen atau keyakinan tidak berubah sikap
kepada orang atau perusahaan.

• Hari (1969, seperti dikutip dalam Pritchard) 
menyatakan pentingnya pertimbangan penggunaan
variabel loyalitas baik dari segi sikap dan perilaku  
dan menyatakan bahwa variabel perilaku saja tidak 
efektif dalam membedakan segmen loyalitas 
pelanggan.



TINJAUAN LITERATUR

Segmentasi Loyalitas

Assael (1987) menegaskan bahwa penggunaan 

komponen sikap dan perilaku dalam segmentasi 

memberikan ukuran yang kuat terhadap loyalitas merek

Backman dan Crompton (1991) menjelaskan bahwa

konsumen umumnya terbagi dalam tiga 

kategori/segmentasi : 

(a) pembeli ulang yang tidak loyal,

(b) pembeli ulang yang setia, dan 

(c) pembeli kebetulan. 

Agar sukses dan tidak mengakibatkan kegagalan untuk

segmen ini, biasanya diperlukan strategi yang unik

untuk masing-masing segmentasi.



Reichheld dan Sasser (1990) berpendapat 

bahwa, dalam pasar yang kompetitif saat ini, 

"retensi pelanggan merupakan hal yang 

semakin penting dari analisis dan perencanaan"

Fokus pada loyalitas konsumen dipandang 

sebagai strategi biaya yang efisien dan efektif 

dalam membangun dan mempertahankan 

pangsa pasar (Jarvis & Wilcox, 1976; 

Pritchard, 1991).

TINJAUAN LITERATUR



Persepsi terhadap kualitas layanan dilihat 

sebagai hal yang paling tepat untuk 

menentukan perbedaan antara merek atau

layanan (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 

1988, hal 16 )

TINJAUAN LITERATUR

Jacoby (1971) menyatakan ada

relevansi atribut-atribut dalam 

membedakan tingkat loyalitas 

konsumen



TINJAUAN LITERATUR
LOYALITAS KONSUMEN

Pelanggan setia membantu untuk 

menghasilkan pelanggan baru melalui promosi

dari mulut ke mulut (Reichheld, 1996b).

Pelanggan yang loyal lebih kecil kemungkinannya 

utk beralih ke pesaing semata-mata karena harga, 

pelanggan setia juga melakukan pembelian yg

lebih jika dibandingkan dgn pelanggan tidak

setia(Reichheld & Sasser, 1990). 

Reichheld dan Sasser menemukan bahwa 

peningkatan 5% dalam retensi pelanggan 

menghasilkan peningkatan keuntungan

sebesar 25% hingga 125% pada sembilan 

kelompok industri jasa yang mereka pelajari.



METODE PENELITIAN

1. Penelitian ini dilakukan dengan metode 

survei menggunakan kuesioner .

2. Responden dalam penelitian ini adalah

penumpang yang secara berkala (mingguan) 

menggunakan website dan merupakan

individu yang sering bepergian dgn pesawat

udara



METODE PENELITIAN

3. Psychological Commitment 
Instrument (PCI) Kuesioner

1. Kuesioner Demographic

Instrumen menggunakan 3 kuesioner, yaitu: 

2. Kuesioner Atribute Airline 



Prosedur Penelitian

Individu yg mengakses situs Web perjalan

diminta kesediaan utk berpartisipasi

Responden yang setuju dipersilahkan

melanjutkan mengisi kuesioner

Responden pertama menjawab kuesioner tentang

Demographi

Dilanjutkan dengan mengisi kuesioner tentang

atribut penerbangan

Selanjutnya Responden mengisi kuesioner PCI



Analisa Data :

METODE PENELITIAN

1. Analisis Conjoint: 
Membangun profil dari atribut yang diinginkan dan

penting dari maskapai penerbangan. 

Analisis ini adalah analisis utama dalam penelitian ini.

2. Multiple Regression:
a.  Mengevaluasi validitas prediktif dari utilitas

komitment untuk penerbangan

b. Menentukan atribut penerbangan yang paling 

penting dalam hubungannya dengan komitmen.

3. Analisis Cluster: 
Untuk mengidentifikasi perbedaan kelompok

penumpang dengan berdasarkan pada atribut2 

penerbangan yang diinginkan dan dianggap penting. 



Asumsi-asumsi :

1. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

sudah tepat untuk mengukur konstruk minat.

2. Responden memberikan tanggapan dan

informasi yang akurat, dan jujur

3. Instrumen ini cukup jelas

4. Pertanyaan penelitian dianggap memadai untuk 

tujuan mengidentifikasi atribut yg paling diinginkan 

dan penting dari maskapai penerbangan, dan untuk 

menguji apakah atribut-atribut ini terkait dengan 

tingkat kesetiaan konsumen pada sebuah 

perusahaan penerbangan.



Sampel terdiri dari laki2 :171 (65,3%) dan 91 

(34,7%) perempuan

PENJELASAN TABEL 1 – 7 
TENTANG DEMOGRAFI RESPONDEN

Table1.



RESULTS

Table 2.

Table 3.



RESULTS

Table 4.

Table 5.



RESULTS

Table  6.

Table  7.



RESULTS

Table  7.



Atribut –atribut yang dianggap penting oleh responden dalam memilih

maskapai penerbangan sesuai dengan urutan adalah:

HASIL ANALISIS CONJOINT

 Airfare

 Upgrade 

 Stopover

 Ticketing

 Reservation change

 Departure time

 Carry on

 Meals



Kombinasi dari atribut –atribut yang dianggap penting oleh responden

dalam memilih maskapai penerbangan :

HASIL ANALISIS CONJOINT

 Menyediakan upgrade pada tiga dari lima penerbangan

 Tarif yang paling murah

 Paling tidak diperkenankan membawa satu bagasi cabin 

 Penerbangan memiliki paling tidak 1 sampai 5 kota persinggahan

 Waktu check-in dan pengambilan bagasi yg cepat (5menit) 

 Waktu keberangkatan yang nyaman

 Tidak dikenakan biaya adm untuk perubahan reservasi

 Makanan yg disediakan terdiri dari 2 pilihan



1. Korelasi antara kegunaan atribut dengan nilai

preferensi untuk masing-masing responden

dihitung, dan hasilnya nilai R square = 0,50 (r = 

0,712), yg berarti bahwa 50% variasi yg terdapat

pada skor preferensi dpt dijelaskan oleh variabel

kegunaan atribut. 

Dilihat dr nilai korelasi (r) , terdapat hubungan

yang positif dan kuat antara kegunaan atribut

dengan nilai preferensi

HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA



2.   Korelasi antara skor loyalitas dengan skor utilitas

(kegunaan)  dan skor kepentingan relatif

memperlihatkan hasil bahwa:

Hanya atribut air fare (tarif pesawat ) yang memiliki

hubungan yg positif dan signifikan dgn loyalitas

dan hubungan tersebut pun termasuk ke dalam

kategori hubungan yg lemah.  Sehingga dpt

disimpulkan bhwa secara keseluruhan tidak terdapat

hubungan yg signifikan antara variabel loyalitas

dengan utilitas atribut dan kepentingan relative dari

atribut tersebut. 

HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA



1. Atribut –atribut yang dianggap penting oleh

responden dalam memilih maskapai penerbangan

sesuai dengan urutan adalah:

(1) Airfare 

(2) Upgrade

(3) Stopover 

(4) Ticketing 

(5) Reservation change

(6) Departure time

(7) Carry on 

(8) Meals 

KESIMPULAN



2. Kombinasi dari atribut –atribut yang dianggap penting

oleh responden dalam memilih maskapai penerbangan

dengan prosentase paling besar yaitu 20,8%  adalah:

KESIMPULAN

 Menyediakan upgrade pada tiga dari lima penerbangan

 Tarif yang paling murah

 Paling tidak diperkenankan membawa satu bagasi cabin 

 Penerbangan memiliki paling tidak 1 sampai 5 kota

persinggahan

 Waktu check-in dan pengambilan bagasi yg cepat

(5menit) 

 Waktu keberangkatan yang nyaman

 Tidak dikenakan biaya adm untuk perubahan reservasi

 Makanan yg disediakan terdiri dari 2 pilihan



KESIMPULAN

3. Terdapat hubungan yang positif dan kuat

antara kegunaan atribut dengan nilai

kepentingan. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa atribut-

atribut yg dianggap penting oleh

penumpang menjadi pertimbangan penting

bagi penumpang dalam memutuskan

mengenai maskapai penerbangan apa yg akan

mereka pilih



4. Tidak terdapat hubungan yg signifikan antara

variabel loyalitas dengan attribute utilities dan

relative importance  dari atribut tersebut.  Hasil ini

mengandung arti bahwa meskipun terdapat atribut-

atribut yg dianggap penting oleh penumpang

dalam memilih maskapai penerbangan, akan tetapi

hal tersebut tidak berkorelasi dengan tingkat

loyalitas mereka terhadap maskapai penerbangan

tertentu. 

KESIMPULAN



BATASAN PENELITIAN

Keterbatasan utama dari studi yang terletak pada :

Cara seleksi peserta

Ciri-ciri kelompok ini mungkin akan memberikan 

hasil yang homogen karena hanya mereka yang 

berlangganan newsletter , sedangkan sampel 

yang lebih beragam yang mencakup 

penumpang yang ada di bandara, di pesawat, 

atau melalui berbagai cara lain bisa memberikan

variabilitas yang lebih besar dalam data.



IMPLIKASI

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa 

maskapai penerbangan yang ingin bersaing di 

industri penerbangan yang saat ini sangat 

kompetitif dapat meningkatkan pangsa pasar 

mereka melalui penawaran layanan yang paling 

penting kepada penumpang

Customer Retention di industri penerbangan 

sangat penting, karena penumpang

menyumbang 80% dari pendapatan sebuah 

maskapai penerbangan.



Konsistensi frekuensi penerbangan, 

membantu perusahaan penerbangan untuk

mendapatkan sumber pendapatan yang stabil.

IMPLIKASI

Untuk meningkatkan niat pembelian 

pelanggan  yang paling menguntungkan, 

maskapai penerbangan harus 

mempertimbangkan layanan apa yang paling 

penting bagi para penumpang



Untuk membedakan dgn perusahaan lainnya, 

maskapai penerbangan harus:

IMPLIKASI

1. Menawarkan layanan yang paling 

dicari,

2. Memberikan layanan berkelanjutan

berdasarkan kemauan konsumen



Thank you


