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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan jasa pelayanan maskapai penerbangan di Indonesia dari tahun-

ketahun semakin menjadi perhatian masyarakat luas. Hal tersebut dapat dilihat dari 

ketatnya persaingan pelayanan, harga, dan promosi yang ditawarkan oleh berbagai 

maskapai penerbangan. Setiap maskapai berusaha untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi konsumennya, agar mereka dapat menggunakan kembali / loyal pada 

maskapai yang sama jika akan berpergian menggunakan pesawat terbang. Berkaitan 

kondisi tersebut, perusahaan harus menciptakan suatu kepuasan pada konsumennya. 

Daya tarik (attractiveness) industri penerbangan cukup besar dan 

menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan penerbangan yang 

menggeluti industri tersebut. Bagitu juga dengan Garuda Indonesia Airlens, Maskapai 

penerbangan nasional yang mencoba mempertahankan tarif dengan menyesuaikan 

kualitas pelayanan yang maksimal. Hal ini dikarenakan  Garuda Indonesia Airlens 

yang memang sudah diakui oleh seluruh pengguna fasilitas jasa penerbangan. 

Maskapai penerbangan Garuda Indonesia merupakan suatu perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa penerbangan. Maskapai penerbangan ini selalu setia 

memberikan pelayanan yang terbaik pada konsumen, serta berusaha melakukan 
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perbaikan secara terus menerus. Dengan positionnya “kini lebih baik” telah 

menunjukkan eksistensinya di dunia bisnis di bidang jasa transportasi. 

Menurut Katz “Citra adalah cara bagaimana pihak lain memandang sebuah 

perusahaan, seseorang atau komite atau suatu aktifitas”. Sementara menurut Jalaludin 

Rahmad  “Citra adalah gambaran subjektif mengenai realitas, yang dapat membantu 

seseorang dalam menyesuaikan diri dengan realitas kongret dalam pengalaman 

seseorang” (Muwafik Saleh,2010: 85). 

Menurut Muwafik Saleh (2010: 88) menejemen citra adalah proses kegiatan 

untuk mengerjakan dan mengendalikan suatu usaha kerjasama dengan memanfaatkan 

sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang diharapkan yaitu berupa 

kesan, perasaan, gambaran dari public terhadap perusahaan yang dengan sengaja 

diciptakan dari suatu obyek, orang atau organisasi yang telah ditentukan. Proses 

menejemen citra ini merupakan salah satu tugas utama dari departemen public 

relations dalam sebuah organisasi. 

Menurut Rachmadi (dalam Soleh Soemirat, 2003: 11-12) menyebutkan Public 

Relations adalah salah satu bidang ilmu komunikasi praktis, yaitu penerapan ilmu 

komunikasi pada suatu organisasi/ perusahaan dalam melaksanakan fungsi 

menejemen. PR berfungsi menumbuhkan hubungan baik antara segenap komponen 

pada suatu lembaga/ perusahaan dalam rangka memberikan pengertian, 

menumbuhkan dan mengembangkan goodwill (kemauan baik) publiknya serta 
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memperoleh opini public yang menguntungkan (alat untuk mencipta kerjasama 

berdasarkan hubungan baik dengan public. 

Pada perusahaan Garuda Indonesia sendiri Citra Perusahaan adalah sangatlah 

penting, maka dari itu pihak perusahaan selalu berusaha untuk menadi yang terbaik 

bagi konsumennya. Serta selalu memberikan pelayanan yang prima untuk 

mendapatkan kepuasan bagi para konsumennya, Sehingga para konsumennya 

tersebut mau menggunakan kembali jasa yang telah diberikan oleh pihak Garuda 

Indonesia. 

Kotler (2000) mengatakan bahwa kepuasan konsumen merupakan tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan antara kinerja produk yang ia rasakan 

dengan harapannya. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen adalah respon terhadap 

evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan 

sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian (Tse dan 

Wilson dalam Nasution, 2004). Dan kepuasan inilah yang menjadi tujuan utama dari 

setiap pelayanan yang diberikan.  

Dalam kegiatan pelayanan public yang menjadi perhatian utamanya adalah 

tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan konsumen atau pelanggan dan 

mampu menjadikan mereka terpuaskan oleh layanan yang diberikan sehingga akan 

melahirkan loyalitas dari pelanggan terhadap organisasi pelayanan tersebut. 

(Muwafik Saleh, 2010: 3).  
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Loyalitas pelanggan adalah hasil dari kepuasan yang diterima oleh pelanggan 

atas layanan yang diterimanya (Muwafik Saleh, 2010: 3). Istilah Loyalitas pelanggan 

menunjukkan pada kesetiaan pelanggan pada objek tertentu, seperti merek, produk 

atau jasa. Pada umumnya merek seringkali dijadikan objek loyalitas pelanggan. 

Loyalitas merek (Brand Loyality) mencerminkan loyalitas pelanggan pada merek 

tertentu. Dalam penelitian ini, istilah loyalitas pelanggan maupun loyalitas merek 

menunjukkan pada pemahaman yang sama dan penggunaannya dapat diutarakan 

secara silih berganti. 

Konsep loyalitas pelanggan telah memberikan banyak perhatian dalam 

literatur pemasaran dan prilaku konsumen. Loyalitas pelanggan memberikan dampak 

yang signifikan bagi profitabilitas perusahaan. Pelanggan yang loyal memungkinkan 

akan menunjukkan sikap dan perilaku yang positif, seperti pemberian ulang merek 

yang sama dan rekomendasi positif yang dapat mempengeruhi pelanggan akktual 

maupun potensial, sehingga menjadikan upaya strategis yang lebih efektif 

dibandingkan dengan upaya menarik pelanggan baru. 

Pentingnya loyalitas pelanggan sebagai tujuan utama bagi banyak perusahaan, 

para akademisi dan professional pemasaran telah berusaha untuk menemukan 

antecedent loyalitas pelanggan. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengarahkan 

pada kepuasan pelanggan (consumer satisfaction) sebagai titik awal tumbuhnya 

loyalitas pelanggan (Bowen dan Chen, 2001; Kandampully dan Suhartanto, 2000). 

Kepuasan pelanggan dapat telah diakui sebagai determinan penting loyalitas 
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pelanggan (Bearen dan Teel,1983). Kepuasan pelanggan dapat dikonseptualisasikan 

sebagai keseluruhan evaluasi pelanggan atas performance dari suatu penawaran (John 

dan Fornell, 1991, dalam Gustafsson, Johnson, dan Roos, 2005). Jika hasil evaluasi 

terhadap suatu merek, produk, atau jasa yang dipilih memenuhi atau melampaui 

ekspektasinya, maka pelanggan tersebut kemungkinan akan menunjukkan sikap 

positif, dan memiliki keinginan untuk membeli atau menggunakan kembali merek, 

produk, atau jasa yang sama (repurchase intentions), dan keinginannya untuk 

bertindak sebagai referensi bagi orang lain (advocacy intentions).  

Jadi, mempertahankan citra perusahaan adalah tujuan utama sekaligus 

merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia publc relation. Dan 

melalui kepuasan dan loyalitas konsumen itulah salah satu cara yang dapat digunakan 

dalam mempertahankan citra perusahaan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kepuasan dan Loyalitas Konsumen yang dilakukan oleh 

Public Relations (PR) Garuda Indonesia dalam Mempertahankan Citra 

Perusahaan” (Studi pada Konsumen PT. Garuda Indonesia di Banjarmasin”. 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan “Bagaimana kepuasan dan loyalitas konsumen yang dilakukan oleh 
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Public Relations (PR) Garuda Indonesia dalam mempertahankan Citra Perusahaan 

khusunya konsumen yang ada di Banjarmasin”. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui bagaimana 

kepuasan dan loyalitas konsumen yang dilakukan oleh Public Relations (PR) Garuda 

Indonesia dalam mempertahankan citra perusahaan khusunya yang ada di 

Banjarmasin. Di dalam sebuah perusahaan mempertahankan citra perusahaan adalah 

tujuan utama sekaligus merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi 

dunia publc relation. Dan melalui kepuasan dan loyalitas konsumen itulah salah satu 

cara yang dapat digunakan dalam mempertahankan citra perusahaan. 

1.3 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan teori 

khususnya penelitian di dunia Komunikasi Pemasaran mengenai Kepuasan 

dan Loyalitas konsumen pada merek, yang berguna bagi peneliti maupun 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan dan 

menyempurnakan lebih lanjut lagi hasil temuan penelitian pada masalah 

yang sama. 
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b. Manfaat Praktis 

 Bagi peneliti, dapat memberikan tambahan wawasan dan lebih mengerti 

dan memahami tentang analisis kepuasan dan loyalitas konsumen PT 

Garuda Indonesia di Banjarmasin. 

 Bagi perusahaan, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menyusun kebijakan oleh PT Garuda Indonesia dan pihak terkait guna 

meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

 Sebagai penunjang sekaligus bahan dalam penyusunan skripsi guna 

memenuhi syarat untuk menyelesaikan tugas akhir di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 Dapat dipergunakan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan 

khususnya dalam bidang Komunikasi yang berhubungan dengan masalah 

komunikasi pemasaran. 

 Untuk mengetahui sejauh mana konsistensi teori-teori yang telah 

dipelajari dalam perkuliahan dapat diterapkan pada lingkungan yang 

sesungguhnya, guna memecahkan permasalahan. 

 

1.4 Tinjauan Pustaka 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Ida Manulang (Universitas Sumatra 

Utara, 2008) dengan judul “ Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 
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Kepuasan Pelanggan Jasa Penerbangan PT. Garuda Indonesia di 

Bandara Palonia Medan” dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

kualitas Pelayanan (service quality) dilihat dari lima dimensi: 

tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy terhadap 

kepuasan pelanggan jasa penerbangan Garuda Indonesia Airlines di 

Bandara Polania Medan. 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan yang 

dilihat dari lima dimensi: tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance, dan empathy secara stimulan maupun parsial berpengaruh 

signifikasi terhadap kepuasan pelanggan jasa penerbangan PT. Garuda 

Indonesia Airlines di Bandara Polania Medan.  

 Penelitian Faulina Galih Sakti (0361138), Management UMM, dengan 

judul ANALISIS LOYALITAS PELANGGAN PADA SIM CARD 

GSM SIMPATI ( Study pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

loyalitas pelenggan pada Sim GSM Simpati yang dinilai dari variable 

biaya peralihan, kepuasan, rasa suka terhadap merek, dan komitmen. 

Penelitian ini bersifat deskriptif sengan menggunakan metode survey. 

Dengan teknik pengambilan sample menggunakan convenience 

sampling sengan jumlah 100 orang. Berdasarkan analisis deskriptif, 

dapat disimpulkan bahwa pelanggan loyal pada Sim GSM Simpati 
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namun perlu beberapa perbaikan pada kualitas produk yang dapat 

dijadikan masukan bagi perusahaan untuk lebih meningkatkan 

loyalitas pelanggan pada produknya. 

(ta.umm.ac.id/gdl.php?mod=browse&op+read&id=jiptummpp-gdl-

s1-2009-faulinagal-15133=analisis kepuasan pada merek). 13.42pm 

 Penelitian Jalaludin (04610319), Management UMM, dengan judul 

ANALISIS KEPUASAN PELANGGAN PRODUK PON’S 

PEMUTIH WAJAH DI MALANG (Studi pada Pelanggan di toko 

Aster Pasar Besar Malang) tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui delapan variable dalam dimensi kepuasan konsumen yang 

terdiri dari form (bentuk), Features (ciri – ciri tambahan), Performance 

quality (kualitas dan karakteristik dasar), Conformance (kesesuaian), 

Durability (ukuran usia oprasi), Reability (kehandalan produk), Style 

atau design (daya tarik produk) dan Penilaian terhadap produk pesain 

yang dapat memberikan kepuasan pada konsumen produk Pon’s dan 

untuk mengetahui diantara kedelapan variable diatas variable mana 

yang paling dominan memuaskan konsumen pada produk Pon’s. 

Dengan menggunakan analisis Impotance Performance maka dapat 

disimpulkan bahwa dari kedelapan variable serta indicator-indikator 

produk Pon’spemutih wajah memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-

beda. Dan dari keseluruhan variabeldimensi kepuasan dapat 
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disimpulkan bahwa penilaian terhadap produk pesaing yang sejenis 

pada indicator perbadingan fungsi dasar (memutihkan) produk Pon’s 

lebih handal dibandingkan produk merek lain memiliki tingkat 

kepuasan terbesar dari variable lainnya. 

(ta.umm.ac.id/gdl.php?mod=browse&op+read&id=jiptummpp-gdl-

s1-2009-jalaludin-15867=analisis kepuasan konsumen). 14.08pm 

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dari tujuan 

penelitian, lokasi penelitian, serta sasaran penelitian. Pada penelitian 

terdahulu, pembahasan hanya membahas pada bentuk pelayan public seperti 

kepuasan atau loyalitasnya saja. Sedangkan pada penelitian ini adalah untuk 

lebih membahas pada bagaimana kepuasan dan loyalitas ibu merupakan 

bagian dari pembentukan serta peningkatan sebuah citra perusahaan. Untuk 

lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Malang dan Medan, 

sedangkan untuk penelitian ini dilakukan di Banjarmasin.  

 

B. Landasan Teori 

1.  Pemahaman tentang Public Relations 

a. Public Relations   

Menurut Rachmadi (dalam Soleh Soemirat, 2003: 11-12) 

menyebutkan Public Relations adalah salah satu bidang ilmu komunikasi 
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praktis, yaitu penerapan ilmu komunikasi pada suatu organisasi/ perusahaan 

dalam melaksanakan fungsi menejemen. PR berfungsi menumbuhkan 

hubungan baik antara segenap komponen pada suatu lembaga/ perusahaan 

dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan dan mengembangkan 

goodwill (kemauan baik) publiknya serta memperoleh opini public yang 

menguntungkan (alat untuk mencipta kerjasama berdasarkan hubungan baik 

dengan public. 

Menurut Frank Jefkins  mengatakan dalam bukunya Public Relations 

in Word Marketing bahwa PR adalah suatu sitem komunikasi untuk 

menciptakan kemauan baik. L. Bernays dalam bukunya Public Relations 

menyebutkan bahwa PR mempunyai 3 arti: (1) penerangan kepada public; (2) 

persuasi ditunjukkan kepada public untuk mengubah sikap dan tingkah laku 

public; (3) upaya untuk menyatukan sikap dan prikaku suatu lembaga. (dalam 

Soleh Soemirat, 2003: 13) 

Dari berbagai bahasan PR diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

untuk memahami dan mengevalusai berbagai opini public atau isu public yang 

berkembang terhadap suatu organisasi / perusahaan. Dan hasil yang ingin 

dicapai dalam kegiatan PR pada intinya adalah good image (citra baik), 

goodwill (itikat baik), mutual understanding (saling pengertian), mutual 

confidence (saling mempercayai), mutual appreciation (saling menghargai), 

dan tolerance (toleransi). 
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b. Fungsi Public Relations 

 Fungsi utama public relations adalah menumbuhkan dan 

mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan 

publicnya baik internal maupun eksternal  dalam rangka menanamkan 

pengertian, menumbuhkan motivasi dan persepsi public dalam upaya 

menciptakan opini public  yang menguntungkan Perusahaan Organisasi.  

 Fungsi dari Publik Relations  dalam menjalankan tugas dan 

oprasionalnya sebagai komunikator menurut Onong (1993:100) adalah: 

 Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. 

 Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan Public 

Internal dan Public Eksternal. 

 Menciptakan komunikasi dua arah dengan menyebarkan informasi 

organisasi kepada publiknya dan menyalurkan opini public  kepada 

organisasi. 

 Melayani public dan menasehati pimpinan organisasi demi 

kepentingan umum. 

 Operasionalisasi organisasi public relations adalah bagaimana 

membina hubungan yang harmonis antar organisasi dengan publiknya, 

untuk mencegah terjadinya rintengan psikologis yang timbuldari pihak 

organisasi maupun publiknya. 
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Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai fungsi public 

relations pada intinya adalah sebagai komunikator atau penghubung antara 

organisasi atau lembaga dengan publiknya setrta pendukung dalam fungsi 

menejemen organisasi dan berupaya membentuk good corporate image atau 

citra positif perusahaan atau organisasi. 

c. Program Public Relations 

Pada dasarnya tujuan umum dari program kerja dan aktifitas public 

relations adalah menjadi komunikator antara organisasi yang diwakilinya 

dengan publiknya demi menciptakan hubungan harmonis antara kedua belah 

pihak. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya citra positif (good image), 

kemauan baik, saling menghargai, saling timbul pengertian, dan toleransi 

antara keduabelah pihak. 

Menurut M. Cultip  Allen H. Center (dalam 13) menyatakan bahwa 

proses perencanaan program kerja melalui proses empat tahapan atau 

langkah-langkah pokok yang menjadi landasan acuan untuk pelaksanaan 

program kerja kehumasan adalah sebagai berikut: 

a) Penelitian dan mendengarkan (reaserch listening) 

Dalam tahapan ini,penelitian yang dilakukan berkaitan dengan opini, 

sikap dan reaksi dari mereka yang berkepentingan dengan aksi dan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan suatu organisasi. Setelah itu dilakukan 
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pengevaluasian fakta-fakta, dan informasi yang masuk untuk 

menentukan keputusan berikutnya. 

b) Perencanaan dan  pengambilan keputusan (planning decision) 

Dalam tahapan ini informasi yang berkenaan dengan langkah – 

langkah yang akan dilakukan dijelaskan sehingga mampu 

menimbulkan kesan-kesan yang secara efektif dapat mempengaruhi 

pihak-pihak yang dianggap penting dan berpotensi untuk memberikan 

dukungan sepenuhnya.  

c) Mengkomunikasikan dan pelaksanaan (Comunication Action) 

Pada tahapan ini, pihak public relations / humas mengadakan 

penilaian terhadap hasil-hasil dari program kerja atau aktifitas humas 

yang telah dilaksanakan. 

 

2. Kepuasan  

a. Pengertian Kepuasan Konsumen  

 Kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk 

dirasakan (perceived) sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan (Amir, 

2005). Kotler (2000) mengatakan bahwa kepuasan konsumen merupakan 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan antara kinerja produk 

yang ia rasakan dengan harapannya. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen 

adalah respon terhadap evaluasi ketidaksesuaian atau diskonfirmasi yang 
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dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang 

dirasakan setelah pemakaian (Tse dan Wilson dalam Nasution, 2004). 

 Oliver (dalam Peter dan Olson, 1996)  menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah rangkuman kondisi psikologis yang dihasilkan ketika emosi 

yang mengelilingi harapan tidak cocok dan dilipatgandakan oleh perasaan-

perasaan yang terbentuk mengenai pengalaman pengkonsumsian. Westbrook 

& Reilly (dalam Tjiptono, 2005) mengemukakan bahwa kepuasan konsumen 

merupakan respon emosional terhadap pengalaman yang berkaitan dengan 

produk atau jasa yang dibeli.   

 Gaspers (dalam Nasution, 2005) mengatakan bahwa kepuasan 

konsumen sangat bergantung kepada persepsi dan harapan konsumen. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen antara lain: 

 Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang 

dirasakan  konsumen ketika sedang mencoba melakukan transaksi 

dengan produsen produk. 

 Pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan 

maupun pesaing-pesaingnya.  

 Pengalaman dari teman-teman.  

Engel, Roger & Miniard (1994) mengatakan bahwa kepuasan adalah 

evaluasi paska konsumsi untuk memilih beberapa alternatif dalam rangka 

memenuhi harapan. Band (dalam Nasution, 2005) mengatakan bahwa 
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kepuasan tercapai ketika kualitas memenuhi dan melebihi harapan, keinginan 

dan kebutuhan konsumen. Sebaliknya, bila kualitas tidak memenuhi dan 

melebihi harapan, keinginan dan kebutuhan konsumen maka kepuasan tidak 

tercapai. Konsumen yang tidak puas terhadap barang atau jasa yang 

dikonsumsinya akan mencari perusahaan lain yang mampu menyediakan 

kebutuhannya.  

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan definisi kepuasan 

konsumen yaitu tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

produk yang dia rasakan dengan harapannya.  

 

b. Konsep Kepuasan Konsumen 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan dimana kebutuhan, 

keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi yang akan 

mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. 

Factor penting dalam menciptakan kepuasan konsumen adalah kinerja dan 

kualitas dari layanan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan. 

Dalam konteks kepuasan pelanggan umumnya harapan merupakan 

perkiraan atau keyakinan pelanggan tentang apa yang akan diterimanya. 

Harapan – harapan pelanggan ini dari waktu kewaktu akan berkembang 

seiring dengan semakin bertambahnya pengalaman pelanggan 

(Muwafik,2010:119).  
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Menurut Tjiptono (dalam Muwafik, 2010: 119) kepuasan atau 

ketidakpuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evolusi 

ketidaksesuaian (discinfirmation) yang dirasakan antara harapan sebelumnya 

dan kinerja actual produk yang dirasakan bahwa pada persaingan yang 

semakin ketat ini, semaki banyak produsen yang terlibat dalam pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga hal ini menyebabkan setiap 

badan usaha harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai 

tujuan utama, antara lain dengan semakin banyaknya badan usaha yang 

menyatakan komitmen terhadap kepuasan pelanggan dalam pernyataan misi, 

iklan. 

Gambar 1.1 

Konsep Kepuasan Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Fandy Tjiptono dalam Muwafik Saleh (2010: 120) 
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Menurut Hanan dan Karp (dalam Muafik Saleh, 2010: 121) Untuk 

menciptakan kepuasan pelanggan suatu instansi atau perusahaan harus dapat 

memenuhi kebutuhan – kebutuhan konsumen konsumen yang dianggap paling 

penting yang disebut ”The Big Eight Factors” yang secara umum dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu: 

1) Factor-faktor yang Berhubungan dengan Produk 

 Kualitas Produk 

Kualitas produk merupakan mutu dari semua komponen - 

komponen yang membentuk produk, sehingga produk tersebut 

mempunyai nilai tambah.   

 Hubungan Nilai sampai pada Harga 

Merupakan hubungan antara harga dengan nilai produk yang 

ditentukan oleh perbedaan antara nilai yang diterima oleh 

pelanggan terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh badan 

usaha. 

 Bentuk Produk 

Merupakan komponen-komponen fisik dari suatu produk yang 

menghasilkan suatu manfaat. 

 Keandalan 

Merupakan kemampuan dari suatu perusahaan untuk menghasilkan 

produk sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh perusahaan.  
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2) Factor-faktor yang Berhubungan dengan Pelayanan 

 Jaminan. 

Merupakan suatu jaminan yang ditawarkan oleh perusahaan untuk 

mengembalikan harga pembelian atau mengadakan perbaikan 

terhadap produk yang rusak setelah pembelian. 

 Respon dan Cara Memecahkan Masalah 

Respon to and Remedy of Problem merupakan sikap dari 

karyawan dalam menanggapi keluhan serta masalah yang 

dihadapi oleh pelanggan. 

 

3) Factor-faktor yang Berhubungan dengan Pembelian 

 Pengalaman Karyawan 

Merupakan semua hubungan antara pelanggan dengan karyawan 

khususnya dalam hal komunikasi yang berhubungan dengan 

pembelian. 

 Kemudahan dan Kenyamanan 

Convenience of acquisition merupakan segala kemudahandan 

kenyamanan yang diberikan oleh perusahaan terhadap produk 

yang dihasilkannya. 
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Rumusan dari kepuasan pelanggan menurut Tse dan Wilton (dalam 

Muwafik Saleh, 2010: 121), dapat diperoleh sebagai berikut: 

 

 

 

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa ada dua variable 

utama yang menentukan kepuasan pelanggan,  yaitu Perceived Performance 

dan expectations. apabila Perceived Performance melebihi Expectations, 

maka pelanggan akan puas, tetapi apabila terjadi yang sebaliknya maka 

konsumen akan merasa tidak puas. (Muwafik Saleh, 2010 : 122). 

 

c. Ciri-ciri konsumen yang puas  

Kotler, (2000) menyatakan ciri-ciri konsumen yang merasa puas 

sebagai berikut:  

1) Loyal terhadap produk  

Konsumen yang puas cenderung loyal dimana mereka akan membeli 

ulang dari produsen yang sama 

2) Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif  

Komunikasi dari mulut ke mulut (word of mouth communication) 

yang bersifat positif yaitu rekomendasi  kepada calon konsumen lain 

dan mengatakan hal-hal yang baik mengenai produk dan perusahaan  

Kepuasa Pelanggan = Perceived Performance > Expectations 
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Perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain. 

Ketika konsumen ingin membeli produk yang lain, maka perusahaan yang 

telah memberikan kepuasan kepadanya akan menjadi pertimbangan yang 

utama.  

 

3.  Loyalitas Konsumen  

a. Definisi Loyalitas 

Oliver (dalam Ratih, 2010: 128) mengungkapkan, loyalitas adalah 

komitmen pelanggan bertahan secata mendalam untuk berlangganan kembali 

atau ,melakukan pembelian ulang produk atau jasa terpilih secara konsisten 

dimasa yang akan datang, meskipun pemgaruh situasi dan usaha – usaha 

pemasaran mempunyai potensi untuk menyebabkan perilaku. 

Menurut Griffin (dalam Ratih, 2010: 129) mangatakan, “Loyality is 

defined as non random purchase expressed over time by some decision 

making unit”. Dari definisi diatas dapat dijelaskan bahwa Loyalitas lebih 

mengacu pada wujud prilaku dari unit-unit pengambilan keputusan untuk 

melakukan pembelian secara terus menerus terhadap barang/jasa suatu 

perusahaan yang dipilih. 
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Selanjutnya Griffin (dalam Ratih, 2010: 129) mengemukakan 

keuntungan – keuntungan yang akan diperoleh perusahaan apabila memiliki 

pelanggan yang loyal, antara lain: 

 Dapat mengurangi biaya pemasaran ( karena biaya menarik pelanggan 

baru lebih mahal). 

 Dapat meningkatkan penjualan silang, yang akan memperbesar pangsa 

pasar perusahaan. 

 Mendorong word of mouth yang lebih positif, dengan asumsi bahwa 

pelanggan yang loyal juga berarti mereka yang merasa puas. 

 Dapat mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya penggantian, dll).  

 

b. Karakteristik Loyalitas Konsumen  

Pelanggan yang loyal merupakan asset penting bagi perusahaan, hal 

ini dapat dilihat dari karakteristik yang dimilikinya, sebagaimana 

diungkapkan oleh Griffin (dalam Ratih, 2010: 130), pelanggan yang loyal 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

 Melakukan pembelian secara teratur (Makes regular repeat 

purchases). 

 Membeli diluar lini produk / jasa ( Purchases across produk and 

service lines). 
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 Merekomendasikan produk lain (Ravers other). 

 Menunjukkan kekebalan dari daya terik produk sejenis dari pesaing 

(Demonstrates an immunity to the full of the competition). 

 

c. Tingkatan Loyalitas Konsumen 

Menutut Hill (dalam Ratih Hurriyanti, 2010: 132) loyalitas pelanggan 

dibagi menjadi enam tahapan yaitu: 

 Suspect  

Tahapan ini meliputi semua orang yang diyakini akan membeli atau 

membutuhkan barang / jasa, akan tetapi belum memiliki informasi 

tentang barang atau jasa perusahaan tersebut.  

 Prospect  

Adalah orang – orang yang memiliki kebutuhan akan jasa tertentu, dan 

mempunyai kemampuan untuk membelinya. Pada tahapan ini, 

meskipun mereka belum melakukan pembelian tetapi telah 

mengetahui tentang keberadaan perusahaan dan jasa yang akan 

ditawarkan melalui rekomendasi dari pihak lain (word of muouth). 
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 Costumer  

Pada tahapan ini pelanggan sudah melakukan transaksi dengan 

perusahaan, Akan tetapi tidak mempunyai perasaan positif terhadap 

perusahaan. Dan pada tahapan ini loyalitas belum terlhat secara jelas. 

 Client  

Pada tahapan ini para pelanggan yang telah membeli / menggunakan 

jasa secara teratur, hubungan ini berlangsung lama dan pada tahapan 

ini sudah mulai timbul loyalitas.  

 Advocates  

Meliputi client atau pelanggan yang secara aktif mendukung 

perusahaan dengan merekomendasikan kepada orang lain agar mau 

menggunakan barang atau jasa perusahaan tersebut.  

 Partners  

Pada tahapan ini telah terjadi hubungan yang kuat antara pelanggan 

dengan perusahaan. Pada tahapan ini pula pelanggan mulai berani 

menolak produk atau jasa perusahaan lain.  

Apabila digambarkan dalam sebuah piramida loyalitas, maka tahapan 

loyalitas dapat digambarkan seperti piramida dbawah ini: 
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Gambar 1.2 

 

Sumber : Hill (dalam Ratih Hurriyanti, 2010: 134) 

  4. Citra   

   a. Pengertian Citra 

Menurut Bill Canton dalam Sukandel (1990) mengatakan bahwa citra 

adalah “image: the impression, the feeling, the conception, which the public 

has of a company; a concioussly created impression of an abject, person or 

organizations. “citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri public terhadap 

perusaan, kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau 

organisasi. (Soemirat, 2004:111). 

Sedangkan menurut Katz “Citra adalah cara bagaimana pihak lain 

memandang sebuah perusahaan, seseorang atau komite atau suatu aktifitas”. 

Sementara menurut Jalaludin Rahmad : “Citra adalah gambaran subjektif 
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mengenai realitas, yang dapat membantu seseorang dalam menyesuaikan diri 

dengan realitas kongret dalam pengalaman seseorang” (Muwafik 

Saleh,2010:85). 

Berdasarkan definisi diatas maka citra adalah hasil gabungan dari 

semua kesan yang didapat dari pesan (simbol) yang diproduksi secara 

konsisten oleh perusahaan/ organisasi, baik itu dengan cara melihat nama, 

mengamati prilaku atau membaca suatu aktifitas atau melihat bukti material 

lainnya   

Dalam bukunya yang berjudul Teori dan Profesi Kehumasan, yang 

dimaksud dangan citra perusahaan yang memiliki reputasi yang bagus, 

umumnya menikmati enam hal (Anggoro dalam Muwafik Saleh, 2010: 87) 

yaitu: 

 Hubungan yang baik dengan pembuka masyarakat. 

 Hubungan yang positif dengan pemerintah setempat. 

 Resiko krisis yang lebih kecil. 

 Rasa kebanggaan dalam organisasi dan diantara khalayak sasaran. 

 Saling pengertian antara khalayak sasaran, baik internal maupun 

eksternal. 

 Meningkatkan kesetiaan pada staf perusahaan. 
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b. Macam – Macam Citra 

Menurut Frank Jefkins dalam bukunya (Muslimin,2004: 95), ada 

beberapa jenis citra yang dikenal di dunia aktifitas hubungan masyarakat, 

yaitu: 

1) Citra Cermin (mirror image) yaitu bagaimana dugaan (citra) 

menejemen terhadap publik eksternal dalam melihat perusahaannya. 

2) Citra Kini (current image) yaitu citra yang berdasarkan pengalaman 

atau menyangkut miskinnya informasi dan pemahaman public 

eksternal. 

3) Citra Keinginan (wish image) yaitu citra yang diaplikasikan untuk 

sesuatu yang baru sebelum sebelum public eksternal memperoleh 

informasi yang lengkap. 

4) Citra Perusahaan (corporate image) yaitu berkaitan dengan sosok 

perusahaan sebagai tujuan utamanya. 

5) Citra Serbaneka (Multiple image) yaitu berkaitan dengan segala aspek 

untuk lebih mengenalkan (awareness) terhadap identitas perusahaan. 

a. Citra Penampilan (performance image) yaitu lebih ditunjukan kepada 

subjeknya, bagaimana kinerja dan penampilannya. 

Jadi, mempertahankan citra perusahaan adalah tujuan utama sekaligus 

merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia publc 
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relation. Dan melalui kepuasan dan loyalitas konsumen itulah salah satu cara 

yang dapat digunakan dalam mempertahankan citra perusahaan. 

c. Manfaat Citra Bagi Organisasi 

Menurut Muwarik Saleh (2010: 87-88) dalam bukunya yang berjudul 

“Public Service Comunication” menjelaskan bahwa manfaat citra bagi sebuah 

organisasi/ perusahaan di bedakan menjadi 2, yaitu: 

1) Manfaat Citra bagi Internal Publik 

o Mampu membangun rasa bangga bagi karyawan. 

o Terbangun sense of belonging pada setiap karyawan. 

o Dapat mendorong timbulnya motifasi mereka untuk lebih 

produktif. 

o Akhirnya, pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan meningkat. 

2) Manfaat Citra bagi Eksternal Publik  

o Relatif lebih bisa menerima dan diinginkan oleh konsumen. 

o Cenderung dapat survive pada masa krisis. Walaupun menderita 

kerugian, jumlahnya jauh lebih kecil dibanding perusahaan yang 

citranya kurang baik. 
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o Mampu memelihara dan membangun tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap perusahaan. 

o Memudahkan identifikasi bagi konsumen. 

o Meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan diantara 

kompetisi dengan perusahaan lain. 

o Membuat infestor percaya dan yakin untuk menanamkan 

sahamnya. 

o Menghasilkan reputasi yang baik terhadap perusahaan. 

o Mampu beganing position dengan stakeholder. 

5. Public Relations dan Manajemen Citra 

Menurut Muwafik Saleh (2010: 88) menejemen citra adalah proses 

kegiatan untuk mengerjakan dan mengendalikan suatu usaha kerjasama 

dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan 

organisasi yang diharapkan yaitu berupa kesan, perasaan, gambaran dari 

publik terhadap perusahaan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu obyek, 

orang atau organisasi yang telah ditentukan. Proses menejemen citra ini 

merupakan salah satu tugas utama dari departemen public relations dalam 

sebuah organisasi. 
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Boleh dikatakan public relations adalah upaya untuk “menejemen 

persepsi” publik agar mengarah kepada citra yang diinginkan atau yang 

diharapkan (wished image) melalui strategi yang tepat dan aktivitas 

komunikasi yang efektif.  

Efektifitas PR dalam pembentukan citra (nyata, cermin, dan aneka 

ragam) organisasi, erat kaitannya dengan kemampuan (tingkat dasar dan 

lanjut) pemimpin dalam menyelesaikan tugas organisasinya, baik secara 

individual maupun tim yang dipengaruhi oleh praktek berorganisasi (job 

design, reward system, komunikasi dan pengambilan keputusan) dan 

menejemen waktu/ perubahan dalam mengelola sumberdaya (materi, modal, 

dan SDM) untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif, yaitu mencakup 

penyampaian perintah, informasi, berita dan laporan, serta menjalin hubungan 

dengan orang. Hal ini tentunya erat dengan penguasaan identitas diri yang 

mencakup aspek fisik, personil, kultur, hubungan organisasi dengan pihak 

pengguna, respons, dan mentalitas pengguna. 

 

1.6 Metode Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini bukan 

mengukur variable dan tingkat hubungan pengaruh antar variable, melainkan lebih 
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pada pengembangkan teori, makna, dan temuan. Penelitian kualitatif percaya bahwa 

kebenaran (truth) adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui 

penelaahanterhadap orang – orang dalam interaksinya dengan situasi social 

kesejarahan (Danim, dalam Ananto,2010:59). 

Pada penelitian ini juga menggunakan metode Deskriptif Kualitatif sangat 

berguna untuk melahirkan teori-teori tentatif. Metide dekriptif-Kualitatif mencari 

teori, bukan menguji teori, menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah 

(natural setting). Peneliti terjun langsung ke lapangan, bertindak sebagai pengamat. 

Ia membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku 

observasi (Ardianto,2010:60) 

Metode Deskriptif Kualitatif tidak jarang melahirkan apa yang disebut Seltiiz, 

Wrightsman, dan Cook (dalam Rahmad 2002) sebagai penelitian yang 

insightmulating, yakni peneliti terjun langsung ke lapangan tanpa dibebani atau 

diarahkan dengan teori. Ia bebas mengamati objeknya, menjelajah dan meneruskan 

wawasan-wawasan baru sepanjang penelitian. Peneliti terus – menerus mengalami 

reformulasi dan redireksi ketika informasi – informasi baru ditemukan. 

Sesuai dengan tujuan penelitian skripsi ini yakni ingin mengetahui bentuk 

kepuasan dan loyalitas konsumen maskapai penerbangan Garuda Indonesia di 

Banjarmasin, maka data- data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut: 

o Frekuensi penggunakan jasa maskapai penerbangan Garuda Indonesia. 

o Pelayanan yang diberikan oleh Garuda Indonesia. 
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o Sejauh mana kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang diberikan 

Garuda Indonesia 

o Merupakan konsumen Garuda Indonesia yang sedang atau akan 

menggunakan maskapai Garuda Indonesia untuk rute Banjarmasin-Jakarta 

atau sebaliknya. 

o Umur konsumen Garuda Indonesia antara 17 sampai 60 tahun. 

o Jenis pekarjaan adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh 

pengguna jasa penerbangan airlens, (1) Pelajar/Mahasiswa, (2) PNS, 

(3)Non PNS 

. 

b. Teknik Pemilihan Subyek Penelitian 

Subyek dari penelitian ini adalah konsumen maskapai Garuda Indonesia yang 

pernah atau akan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan rute 

Banjarmasin-Jakarta atau sebaliknya. Dalam  menentukan konsumen Garuda 

Indonesia yang akan dijadikan subyek  penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa 

yang diharapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

peneliti menjelajah objek atau situasi sosial yang dimiliki (Sugiyono,2010;53-54).  

Sebelum menentukan subyek penelitian, peneliti lebih dulu melakukan pra-

survey atau pra observasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui beberapa kriteria atau 
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syarat-syarat dari informan penelitian. Adapun syarat-syarat sebagai seorang subyek 

penelitian ini adalah : 

 Subyek penelitian ini merupakan penumpang yang pernah atau sedang 

akan menggunakan jasa maskapai Garuda Indonesia untuk rute 

Banjarmasin – Jakarta atau sebaliknya. 

 Minimal 10 kali menggunakan jasa maskapai penerbangan Garuda 

Indonesia 

 Berumur  19 sampai 60 tahun 

 Jenis pekerjaan adalah (1) PNS, (2) Non PNS, (3) Pelajar / Mahasiswa. 

 Informan bersedia terlibat dalam wawancara mendalam (Depth Interview) 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pra-survey atau pra observas 

terhadap empat puluh lima (45) orang penumpang Garuda Indonesia. Dari empat  

puluh lima (45) orang tersebut akhirnya terseleksi Sembilan (9) orang penumpang 

atau konsumen Garuda Indonesia yang memenuhi syarat menjadi subyk  penelitian. 
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Tabel 1.1  

Penentuan Subyek Penelitian 

NO Kategori / 

Nama 

Berusia 

19-60 

tahun 

Pernah 

atau akan 

mengguna

kan jasa 

Garuda 

Indonesia 

dengan 

rute 

Banjarmas

in – 

Jakarta 

atau 

sebaliknya 

Pekerja

an (1) 

PNS, (2) 

Non 

PNS, (3) 

Mahasis

wa 

Pernah 

mengguna

kan 

maskapai 

Garuda 

Indonesia 

selama 10 

kali 

penerbang

an atau 

lebih 

Bersedia 

terlibat 

dalam 

wawancara 

mendalam 

(Depth 

Interview) 

1 Indrawan 

Trianto 

X √ X X X 

2 Adi 

Nugroho 

√ √ √ √ X 

3 Amat 

Jaenuri 

√ √ √ √ X 

4 Silviana 

Vasicca 

√ √ √ √ √ 

5 Darmayanti 

Wulandarti

ka 

√ √ √ X √ 

6 Muji 

Raharjo 

√ √ √ X X 

7 Mikmah 

Raharjo 

√ √ √ √ X 

8 Mariana 

Putri  

√ √ √ X √ 

9 Nurjannah  √ √ √ X X 

10 Philiadi 

Permana 

Putra 

√ √ √ √ √ 

11 Elnizar 

Zainal 

√ √ √ √ X 

12 Agus 

Wediyanto 

√ √ √ √ X 
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13 Erwan 

Noor 

√ √ √ √ X 

14 Rachma 

Yulia 

√ √ √ X √ 

15 Anton 

Decky 

√ √ √ √ √ 

16 Adi 

Ngadiri 

√ √ √ √ X 

17 Mudjianto √ √ √ √ X 

18 Ahmad 

Aidi 

√ √ √ √ X 

19 Suminah √ √ √ X √ 

20 Warsono √ √ √ X X 

21 Suriganata  √ √ √ X √ 

22 Marita 

Ariestya 

Murtiani 

√ √ √ X √ 

23 Irada 

Gardilla 

√ √ √ √ √ 

24 Arif Noor 

Rahman 

√ √ √ X √ 

25 Fauzan  √ √ √ √ X 

26 Antien √ √ √ X X 

27 Dr. Gazali √ √ √ √ X 

28 Dimas 

Aditya 

Putra 

Pratama  

√ √ √ √ √ 

29 Tanjung 

Puspa Sari 

√ √ √ X √ 

30 Dewi Afifi √ √ √ √ √ 

31 Muhartant

o  

√ √ √ √ √ 

32 Timmy 

Wijaya 

√ √ √ X X 

33 Tamtama 

Adhi 

X √ X √ √ 

34 Chandra  √ √ √ X √ 

35 Suryanto √ √ √ X X 
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36 Armi Fendi  √ √ √ X √ 

37 Rusdiana √ √ √ X X 

38 Sapar  √ √ √ √ √ 

39 Deny 

Radhitya 

Suwida 

√ √ √ √ X 

40 Anggia 

Dhika 

Priangga  

√ √ √ X √ 

41 Ir. Soepari √ √ √ √ X 

42 Fauzan  √ √ √ √ X 

43 Rizky 

Vijani 

√ √ √ √ √ 

44 Bagus Dwi 

Prasetya 

X √ √ X √ 

45 Yayi 

Sundara 

√ √ √ X √ 

 

Keterangan :  

√ =   Memenuhi kategori 

X =   Tidak memenuhi kategori 

 

Sesuai dengan tabel penentuan informan di atas, maka berikut ini adalah 

daftar nama subyek penelitian yang berpartisipasi dalam proses penelitian ini antara 

lain: 

1. Silviana Fasicca 

2. Philiadi Permana Putra 

3. Anton Decky 
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4. Irada Gardilla 

5. Dimas Aditya Putra Pratama 

6. Rizky Vijani 

7. Muhartanto  

8. Dewi Afifi 

9. Sapar 

 

 Berikut ini merupakan latar belakang dari kesembilan informan di atas. 

 Subyek 1 

Wanita kelahiran Rembang, 19 Juli 1991 ini adalah seorang mahasiswi 

jurusan Hubungan Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang berasal dari 

Banjarmasin.  Silviana sudah sering menggunakan maskapai penerbangan Garuda 

Indonesia sejak tahun 2001. Dan hampir disetiap ia menggunakan jasa 

penerbangan, Silviana menggunakan jasa maskapai penerbangan Garuda 

Indonesia. Menurutnya, selain mempunyai reputasi perusahaan yang baik, 

pelayanan yang diberikan oleh Garuda yang sangatlah memuaskan. Baik ketika 

memesan tiket sampai pengambilan bagasi.  

Reputasi Garuda sudah terbentuk sejak lama. Selain karena  Garuda 

Indonesia merupakan salah satu penerbangan pertama di Indonesia, dan terus 

berusaha untuk memberikan inovasi – inovasi baru. Menurut saya harga tiket dia 



38 
 

emang mahal tapi semua itu kebayar sama layanan yang mereka berikan. Selain 

itu maskapai ini juga merupakan sponsor utama untuk “Visit Indonesia”.  

Untuk riset yang dilakukan oleh Garuda dalam menganalisis kepuasan 

konsumennya, wanita ini berpendapat, program ini sangatlah bagus dikarenakan 

selain untuk mengevaluasi sejauh mana konsumen puas terhadap pelayanan yang 

telah diberikan oleh pihak Garuda, ini juga sebagai sumber informasi agar dapat 

mengembangkan inovasi-inovasinya, selain itu juga agar perusahaan lebih 

memahami keinginan konsumen. 

 

 Subyek  2 

Philiadi lahir di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1989. Pria yang satu ini 

adalah seorang mahasiswa jurusan Akutansi Universitas Muhammadiyah Malang. 

Pria yang satu ini merupakan salah satu anggota Garuda Frequen Frequen Fliyer 

pada tahun 2011. Ia mengaku selalu menggunakan meskapai penerbangan Garuda 

Indonesia di setiap ia menggunakan jasa maskapai penerbangan. 

Menurut pendapatnya, menggunakan maskapai Garuda bukan semata – 

mata hanya untuk pandangan orang lain atau hanya sekedar gengsi. Tapi memang 

suatu kebutuhan untuk mendapatkan kenyamanan ketika kita menggunakan jasa 

maskapai penerbangan. Selain itu menurut pria berusia 23 tahun ini, walaupun 

harga tiket maskapai penerbangan ini relative lebih mahal daripada maskapai 
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penerbangan lain, akan tetapi dari segi pelayanan dan kepuasan jauh lebih baik 

daripada maskapai penerbangan lain. 

Karena dengan mendapatkan pelayanan yang memuaskan dan jarang 

mengecewakannya, maka secara otomatis  ia memiliki loyalitas pada maskapai 

penerbangan Garuda Indonesia. Ini terbukti dengan ia menjadi anggota Garuda 

frequen Fliyer. Pria ini juga tetap percaya Garuda Indonesia akan selalu 

meningkatkan kualitas pelayanan demi memberikan yang terbaik bagi 

konsumennya. 

 

 Subyek 3 

Anton Decky lahir di Rembang pada tanggal 27 Desember 1975. Pria 

berusia 30 tahun ini merupakan seorang General Manager sebuah perusahaan 

kontraktor di Semarang. Beliau sering ke Banjarmasin untuk mengerjakan proyek 

yang ada di Kalimantan Selatan dan Jakarta. Sehingga untuk frequensi 

penggunaan rute Banjarmasin-Jakarta atupun sebaliknya sangatlah sering 

dilakukan.  

Untuk setiap menggunakan jasa maskapai penerbangan beliau selalu 

menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Ini dikarenakan ia merasa nyaman 

menggunakan maskapai ini. Menurutnya walaupun harus mengeluarkan kocek 

yang lebih, kenyamanan dan keamanan ketika penerbangan sangatlah penting. 

Standarisasi yang diberikan oleh Garuda pun suda disesuaikan oleh standart 
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penerbangan International. Dan ia percaya, bahwa Garuda Indonesia merupakan 

penerbangan terbaik di Indonesia. 

 Subyek 4 

Irada Gardilla lahir pada tanggal .Wanita berusia 22 tahun adalah seorang 

mahasiswa jurusan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang yang berasal 

dari Banjarmasin. Irada mengaku sering menggunakan maskapai ini dikarenakan 

kenyamanan yang diberikan maskapai Garuda Indonesia. Ia berpendapat, Garuda 

Indonesia merupakan maskapai penerbangan yang high class, hal ini dapat dilihat 

dari harga, jenis armada yang digunakan, sampai pelayanan yang memang 

memuaskan. Maka dari itu walaupun harga maskapai ini lebih dari maskapai 

penerbangan lain, ia tetap lebih suka menggunakan maskapai penerbangan ini. 

 Subyek  5 

Dimas Aditya Putra Pratama lahir di Banjarmasin, 30 September 1989. 

Dimas  merupakan seorang wartawan Banjarmasin Post di Banjarmasin. Dimas 

merupakan salah satu anggota Garuda Frequent Flyer (GFF) cabang Banjarmasin. 

Dimas mengaku sudah menggunakan maskapai Garuda Indonesia sejak ia masih 

kecil, karena orang tuanya juga merupakan anggota dari Garuda Frequent 

Fyer(GFF) dan selalu menggunakan maskapai Garuda ketika berpergian. Dan iya 

menambahkan kalau selama itu juga  hampir tidak pernah merasakan kekecewaan 

terhadap maskapai penerbangan Garuda Indonesia.  
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 Subyek  6 

Rizky Vijani lahir di Bandung, 14 Januari 1991. Vijani merupakan dokter 

muda asal Banjarmasin, lulusan Universitas Padjajaran Bandung Fakultas 

Kedokteran Gigi. Dokter muda yang baru berusia 21 tahun ini mengaku kalau 

hampir disetiap kesempatan dalam berpergian, ia menggunakan jasa maskapai 

penerbangan Garuda Indonesia. Vijani merasa nyaman menggunakan maskapai 

Garuda Indonesia dikarenakan menurutnya Garuda Indnesia merupakan 

penerbangan yang fasilitas dan jasanya paling baik dibandingkan maskapai lain. 

Itulah yang menjadi pertimbangan dokter muda ini sering menggunakan maskapai 

penerbangan Garuda Indonesia.  

 Subyek  7 

Muhartanto lahir di Rembang, 11 September 1968. Beliau merupakan 

seorang wiraswasta yang bergerak dibidang kontruksi bangunan. Muhartanto 

mengaku selalu menggunakan penerbangan Garuda Indonesia, terutama untuk 

urusan dinas luar kota.  Pria berusia 44 tahun  ini berpendapat bahwa maskapai 

Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan yang memberikan layanan 

yang baik kepada penumpangnya, memiliki pesawat yang bagus, safety yang 

baik, dan juga mempunyai schedule atau jadwal penerbangan yang baik pula. 

Muhartanto menambahkan, untuk seorang yang bekerja dengan schedule 

yang padat dan sangat menghargai waktu seperti beliau ini, menggunakan 

maskapai Garuda Indonesia sangatlah tepat, karena jarang bahkan hampir tidak 
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pernah mengalami keterlambatan (delay). Selain itu, menurut beliau untuk di 

tingkat local, Garuda Indonesia masih menjadi maskapai terbaik dibandingkan 

maskapai local lainnya. 

 

 Subyek 8 

Dewi Afifi lahir di Bandung, 17 Juli 1973. Ibu Dewi merupakan istri dari 

Muhartanto.  Ibu rumah tangga yang berusia 41 tahun ini berpendapat, Garuda 

merupakan maskapai yang mempunyai kualitas yang baik, baik dari segi kualitas 

produk maupun orang – orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. 

Menurutnya, walaupun tarif Garuda jauh berbeda dengan maskapai penerbangan 

lain, akan tetapi kualitas yang diberikan sesuai dengan tariff yang diberikan. 

Beliau juga mengaku selalu direkomendasikan oleh teman-temannya untuk 

selalu menggunakan maskapai penerbangan ini.  

 

 Subyek  9 

Sapar adalah seorang Pegawai Negri Sipil (PNS) di Banjarmasin. Pria 

kelahiran di Nganjuk, 20 November 1964 ini merupakan salah satu pelanggan 

setia Garuda Indonesia. Hampir di setiap penerbangan iya menggunakan 

penerbangan ini.Beliau berpendapat bahwa Garuda merupakan salah satu 

maskapai terbaik diIndonesiadan satu – satunya maskapai yang mendapatkan 

perlakuan khusus di Bandara. Pria berusia 48 tahun ini mengaku tidak pernah 
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kecewa terhadap pelayanan yang diberikan oleh maskapai Garuda Indonesia. 

beliau juga menambahkan, sangat setuju dengan rekomendasi pemerintah untuk 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan perjalanan dinas luar kota agar 

menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Karena dirasa cocok untuk para 

pegawai yang sangat mengutamakan waktu dalam setiap perjalanan.   

 

c. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Untuk memperoleh data hasil wawancara dan observasi dengan informan, 

penelitian dilakukan di tempat yang strategis dalam menemui informan penelitian 

(Konsumen Garuda Indonesia di Banjarmasin) yang dilakukan di lima tempat, yaitu: 

 Loket Garuda Indonesia. Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin. Jl. 

Angkasa No. 1 Banjarbaru. 

 Area ruang tunggu Keberangkatan Bandar Udara Syamsudin Noor 

Banjarmasin. Jl Angkasa No 1 Banjarbaru. 

 Area ruang Kedatangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin. Jl 

Angkasa No 1 Banjarbaru. 

 Kantor cabang Garuda Indonesia Banjarmasin. Jl A Yani KM 1. 

Banjarmasin 

 Indra Café ( Area kedatangan Bandar Udara Syamsudin Noor 

Banjarmasin). 
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Waktu penelitian dilakukan dengan pertimbangan penyesuaian terhadap 

kesediaan informan penelitian. Wawancara dilakukan sebanyak satu sampai dua kali 

kepada informan. Untuk informan yang diwawancara diruang kebrangkatan, karena 

waktu dalam melakukan wawancara dirasa kurang, maka peneliti melakukan 

wawancara via Blackberry Masangger atau SMS dengan sebelumnya mendata 

contact person para informan. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan 

observasi terhadap perusahaan dengan mencatat bagaimana pelayanan dan kinerja 

karyawan dalam menghadapi konsumen. Alokasi waktu setiap wawancara adalah satu 

hingga dua jam. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan mulai tanggal 15 Maret 2012 

s/d 16April 2012. 

 

d. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu 

dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam. Observasi lapangan atau 

pengamatan lapangan (field observation) adalah kegiatan yang setiap saat dilakukan, 

dengan kelengkapan pancaindra yang dimiliki. Selain dengan membaca Koran, 

mendengarkan radio, menonton tv, atau berbicara dengan orang lain (diadaptasi dari 

Kriyantono dalam Ananto,2010:179).  

Disini peneliti akan melakukan observasi lapangan langsung pada Perusahaan 

maskapai penerbangan Garuda Indonesia di Banjarmasin. Dan mengamati realitas 

yang ada pada perusahaan tersebut.  
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Wawancara mendalam (depth interview) adalah teknik pengumpulan data atau 

informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan 

data lengkap dan mendalam (Ardianto,2010:178). Biasanya wawancara mendalam 

ini, pewawancara relative tidak mempunyai control atas respon informan. Artinya, 

informan bebas memberikan jawaban-jawaban yang lengkap dan mendalam. Disini 

peneliti akan wawancara langsung pada konsumen yang sering menggunakan 

maskapai penerbangan Garuda Indonesia. 

 

e. Jenis dan Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong,2002: 157) ,sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah tindakan dan kata-kata, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Maka dalam penelitian ini sumber data 

diperoleh dari : 

1) Data primer  

Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

pengamatan dan wawancara mendalam (depth interview)  langsung dengan 

informan penelitian ini. Data tersebut berupa pemaknaan tentang konsep 

pelayanan public mengenai kepuasan dan loyalitas konsumen pada maskapai 

Garuda Indonesia berdasarkan pengalaman dari informan. 
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2) Data sekunder 

Data sekunder didapatkan dari sumber tidak langsung, yaitu melalui literatur-

literatur yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, skripsi dan 

artikel dari internet mengenai konsep pelayanan public mengenai kepuasan 

dan loyalitas konsumen dalam meningkatkan citra perusahaan. 

 

f. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Milles dan Huberman dalam Sugiono (2008;246), mengemukakan bahwa aktifitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, 

yaitu data reduction, data diplay, dan conclusion drawing/verification. Langkah-

langkah analisis ditunjukan seperti pada (gambar 3.1) berikut: 
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Gambar 1.3 

Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Milles dan Huberman ( dalam Sugiono 2008;247) 

 

1) Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Miles dan Huberman 

dalam Sugiono, 2008; 247).  

2) Data display (Penyajian Data) 

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.  

Pengumpulan 
Data 

Penyajian 
Data 

Reduksi 
Data 

Penarikan 
Kesimpulan 
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3) Penerikan Kesimpulan / Verivikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman dalam Sugiono (2008;252) adalah penarikan kesimpulan dan 

verivikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kreadibel. 

 

g. Teknik Keabsahan Data 

Pada penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah 

dengan menggunakan triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma dalam Sugiyono (2008; 

272) triangulasi dalam pengujian  kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini  

peneliti menggunakan metode triangulasi teknik yaitu dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi 

(sugiyono,2008;274). 

  


