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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profile Perusahaan 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1.1 Sejarah Singkat PT. Suka Silih Asih 

(SSA) 

PT. Suka Silih Asih (SSA) sebagai suatu 

biro perjalanan penyedia jasa layanan bagi 

masyarakat yang ingin melaksanakan umroh 

dengan disertai bimbingan ibadah. Melaksanakan 

ibadah umroh, merupakan suatu ibadah yang 

sangat di inginkan oleh semua umat Islam, tak 

heran jika beberapa masyarakat yang merasa 

belum mampu untuk berhaji maka mereka akan 

melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu 

sebelum mereka mampu untuk berhaji. Tidak 

sedikit umat Islam yang melakukan ibadah umroh 

ini berkali-kali, hal ini disebabkan oleh biaya 

yang dikeluarkan untuk berumroh relatif cukup 
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murah jika dibandingkan dengan biaya untuk 

berhaji.  

PT. Suka Silih Asih (SSA) merupakan 

salah satu biro perjalanan umroh yang telah 

terdaftar dengan izin nomor: D/475 Tahun 2012, 

sebagai lembaga khusus yang memberikan 

pelayanan bimbingan ibadah umroh kepada calon 

jamaah umroh, dimana para jamaah di bimbing 

mulai dari pendaftaran hingga terlaksananya 

pelaksanaan umroh tersebut.  

 

4.1.1.2 Visi dan Misi PT. Suka Silih Asih 

Dalam rangka memberikan kepuasan 

beribadah kepada para jamaah, PT. Suka Silih 

Asih konsisten memberikan bimbingan ibadah 

sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah Nabi. 

Karena itu, untuk membantu mewujudkan impian 

para jamaah, PT. Suka Silih Asih berusaha: 

1. Memelihara kesempurnaan ibadah para 

jamaah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. 
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2. Memberikan pelayanan optimal untuk 

mendukung kekhusuan beribadah 

 

Dengan niat yang tulus serta usaha yang 

optimal, kami bertekad memelihara komitmen di 

atas, mewujudkan kehendak para jamaah untuk 

menggapai kesempurnaan ibadah serta 

kenyamanan dalam pelayanan. Semoga Allah 

SWT melimpahkan ridha dan kekuatan kepada 

kita semua, Aamiin. 

 

4.1.1.3 Struktur Organisasi  

Agar misi dari sebuah organisasi dapat 

dicapai dan untuk mempertegas tugas dari 

masing-masing posisi pekerjaan dan tanggung 

jawab dari bagian-bagian yang terkait, maka 

dibutuhkanlah suatu struktur organisasi. Berikut 

struktur organisasi pada PT. Suka Silih Asih. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Suka 

Silih Asih 

 

Deskripsi tugas atau job description 

adalah suatu rincian yang menunjukkan posisi, 

tanggung jawab, fungsi dan tugas tugas yang 

harus dilakukan. Deskripsi tugas perlu dibuat agar 

masing-masing bagian mengerti akan kedudukan 

didalam organisasi. Seperti yang telah diuraikan 

pada bagian sebelumnya, PT. Suka Silih Asih 

dalam menjalankan manajemen kegiatannya 

dipimpin oleh Ketua, dibantu oleh Wakil Ketua 

dan Sekertaris, Marketing, Keuangan, dan 

Pelayanan dan Adminstrasi. Di bawah ini adalah 

deskripsi kerja semua bagian yang terkait: 
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1. Ketua  

Tugas dari Ketua PT. Suka Silih Asih sebagai 

berikut:  

a. Memimpin dan membina perusahaan 

secara efektif dan efisien.  

b. Meyusun dan melaksanakan 

kebijaksanaan umum perusahaan  

c. Merencanakan dan mengawasi 

pelaksanaan tugas setiap bagian yang 

bekerja di perusahaan.  

2. Wakil Ketua  

Tugas dari Wakil Ketua PT. Suka Silih Asih 

sebagai berikut:  

a. Membantu tugas-tugas yang ada pada 

ketua  

b. Mewakili setiap kegiatan ketua apabila 

ketua tersebut berhalangan hadir  

3. Sekertaris  

Tugas dari Sekretaris PT. Suka Silih Asih 

sebagai berikut:  

a. Mengelola data-data.  
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b. Membuat laporan berdasarkan data-data 

yang ada  

4. Staff Marketing  

Marketing adalah pihak yang bertanggung 

jawab dalam bidang pemasaran produk 

perusahaan. Tugas marketing adalah 

mempromosikan seluruh produk dan 

pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan 

kepada masyarakat.  

5. Staff Keuangan  

Keuangan merupakan pihak yang 

merencanakan, mengendalikan dan 

mengelola dana pada perusahaan. Tugas dari 

bagian Keuangan adalah sebagai berikut:  

a. Melakukan pembuatan program 

pencatatan, pembukuan dan administrasi 

perusahaan.  

b. Melakukan semua persiapan yang 

dibutuhkan untuk berjalannya kegiatan 

adminstrasi.  
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c. Memberikan laporan secara lengkap atas 

semua transaksi keuangan perusahaan.  

6. Staff Pelayanan dan Administrasi  

Tugas dari Bagian Pelayanan dan 

Administrasi adalah melakukan pelayanan 

langsung kepada calon jamaah pendaftar.  

7. Staff Logistik  

Tugas dari Bagian Logistik  

a. Menyediakan berbagai macam kebutuhan 

untuk kegiatan perusahaan.  

b. Menyediakan berbagai macam kebutuhan 

untuk pelaksanaan keberangkatan umroh  

c. Menyediakan berbagai macam kebutuhan 

beribadah untuk jamaah umroh.  
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4.2 Brand Trust, Service Innovation dan 

Loyalitas Konsumen pada PT. Suka Silih 

Asih 

4.2.1 Brand Trust 

Pernyataan  
Skala Rata2 

Skor 
Kriteria 

5 4 3 2 1 

PT. Suka 

Silih Asih 

merupakan 

lembaga 

umroh 

dengan 

reputasi 

bagus 

16 70 2 3 17 3,5 Baik 

PT. Suka 

Silih Asih 

merupakan 

lembaga 

umroh yang 

dapat 

diandalkan 

39 36 0 11 22 3,1 Cukup 

Baik 

PT. Suka 

Silih Asih 

sebagai 

lembaga 

umroh yang 

konsisten 

dengan 

32 30 0 12 34 2,9 Cukup 

Baik 
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kualitas 

pelayanannya 

PT. Suka 

Silih Asih 

dapat 

memecahkan 

masalah 

dalam 

pencarian 

lembaga 

umroh yang 

terpercaya 

28 46 2 7 25 3,1 Cukup 

Baik 

PT. Suka 

Silih Asih 

memenuhi 

kebutuhan 

saya untuk 

melaksanakan 

ibadah umroh 

31 39 0 11 27 3,0 Cukup 

Baik 

Saya yakin 

dan percaya 

dengan PT. 

Suka Silih 

Asih sebagai 

lembaga 

umroh 

15 47 5 14 27 3,0 Cukup 

Baik 

Rata-rata Keseluruhan 3,1 Cukup 

Baik 

Tabel 4.1 

Hasil Kuesioner Brand Trust 
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PT. Suka Silih Asih merupakan lembaga 

umroh dengan reputasi bagus, hal ini ditandai 

dengan izin dari pemerintah yaitu nomor: D/475 

Tahun 2012 sebagai lembaga khusus yang 

memberikan pelayanan bimbingan ibadah umroh 

kepada calon jamaah umroh. PT. Suka Silih Asih 

(SSA) merupakan salah satu biro perjalanan 

umroh yang telah terdaftar, dimana para jamaah 

dibimbing mulai dari pendaftaran hingga 

terlaksananya pelaksanaan umroh tersebut. 

Beberapa konsumen mengeluhkan 

kualitas pelayanan di PT. Suka Silih Asih, 

penampilan karyawan yang tidak rapi, 

kemampuan karyawan tidak baik dalam 

menangani masalah konsumen, dan kecepatan 

pelayanan karyawan. Oleh karena itu, PT. Suka 

Silih Asih harus dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan yang akan diberikan kepada jama’ah 

agar dapat bersaing dengan perusahaan biro 

perjalanan umroh lainnya. 
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Secara keseluruhan penilaian brand trust 

diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,1. 

Berdasarkan kriteria penilaian variabel, maka 

brand trust pada PT. Suka Silih Asih termasuk 

dalam kriteria cukup baik. Beberapa penilaian 

oleh konsumen yang mendapat penilaian di 

bawah rata-rata yaitu PT. Suka Silih Asih sebagai 

lembaga umroh yang konsisten dengan kualitas 

pelayanannya. 

 

4.2.2 Service Innovation 

Pernyataan  
Skala Rata2 

Skor 
Kriteria 

5 4 3 2 1 

PT. Suka 

Silih Asih 

memberikan 

kemudahan 

pendaftaran 

perjalanan 

umroh 

14 34 15 25 20 3,0 Cukup 

Baik 

Pembimbing 

umroh PT. 

Suka Silih 

Asih adalah 

orang-orang 

15 30 0 19 44 2,6 Cukup 

Baik 
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yang 

kompeten di 

bidangnya 

Kemudahan 

pembayaran 

atau 

pelunasan 

biaya umroh 

via online 

29 32 0 16 31 3,1 Cukup 

Baik 

Kemudahan 

pembayaran 

atau 

pelunasan 

biaya umroh 

melalui 

perbankan 

27 34 6 6 35 3,1 Cukup 

Baik 

Inovasi 

layanan 

antar 

formulir 

pendaftaran 

umroh oleh 

karyawan 

20 29 22 8 19 3,3 Cukup 

Baik 

Rata-rata Keseluruhan 3,0 Cukup 

Baik 

Tabel 4.2 

Hasil Kuesioner Service Innovation 
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Pelaksanaan inovasi layanan antar 

formulir pendaftaran umroh oleh karyawan PT. 

Suka Silih Asih sudah berjalan dengan baik, hal 

ini disebabkan oleh jumlah tenaga kerja yang 

memadai sehingga dapat bekerja secara 

maksimal. Inovasi layanan antar formulir 

pendaftaran umroh sangat membantu jama’ah 

karena berbagai kesibukan sehari-hari. 

Beberapa jamaah Umroh PT. Suka Silih 

Asih menyebutkan ada seorang pembimbing 

ibadah yang kurang baik, yaitu pembimbing 

kurang memberikan siraman rohani di waktu 

luang, pembimbing kurang aktif, dan 

pembimbing tidak mengajak jamaah untuk sholat 

bareng ke masjid dan tawaf bersama. 

Secara keseluruhan penilaian Service 

Innovation diperoleh nilai rata-rata keseluruhan 

sebesar 3,0. Berdasarkan kriteria penilaian 

variabel, maka Service Innovation pada PT. Suka 

Silih Asih termasuk dalam kriteria cukup baik. 
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4.2.3 Loyalitas Konsumen pada PT. Suka Silih 

Asih 

Pernyataan  
Skala Rata2 

Skor 
Kriteria 

5 4 3 2 1 

Saya melakukan 

umroh yang ke-2, 

ke-3, dan 

seterusnya melalui 

PT. Suka Silih 

Asih 

23 50 3 6 26 3,4 Cukup 

Baik 

Saya mendaftar 

umroh plus 

Negara-negara lain 

melalui PT. Suka 

Silih Asih 

29 37 5 11 26 3,3 Cukup 

Baik 

Saya 

merekomendasikan 

PT. Suka Silih 

Asih kepada 

keluarga 

24 35 8 10 31 3,1 Cukup 

Baik 

Saya 

merekomendasikan 

PT. Suka Silih 

Asih kepada teman 

19 43 2 18 26 3,1 Cukup 

Baik 

Saya tetap 

menggunakan 

perjalanan umroh 

PT. Suka Silih 

Asih walaupun ada 

23 50 3 6 26 3,4 Cukup 

Baik 



119 

 

lembaga umroh 

yang lain 

Rata-rata Keseluruhan 3,3 Cukup 

Baik 

Tabel 4.3 

Hasil Kuesioner Loyalitas Konsumen 

 

Jama’ah akan melakukan umroh 

berikutnya di PT. Suka Silih Asih, menunjukkan 

bahwa jama’ah telah loyal terhadap PT. Suka 

Silih Asih. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

pernyataan konsumen untuk terus menggunakan 

jasa PT. Suka Silih Asih tidak akan menggunakan 

jasa perusahaan lainnya. Artinya, setiap kali 

konsumen akan melakukan umroh jama’ah akan 

terus menggunakan jasa PT. Suka Silih Asih. 

Tidak semua jama’ah akan menggunakan 

jasa PT. Suka Silih Asih lagi, karena ada sebagian 

jama’ah yang mengatakan akan berganti biro jasa 

lain karena ada tawaran yang menarik dari biro 

umroh lainnya. Dengan demikian, masih ada 

jama’ah yang tidak loyal terhadap PT. Suka Silih 

Asih, sehingga manajemen perusahaan perlu 
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melakukan evaluasi secara rutin mengenai 

loyalitas konsumen untuk dapat bersaing dengan 

biro jasa lainnya. 

Secara keseluruhan penilaian loyalitas 

diperoleh nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,3. 

Berdasarkan kriteria penilaian variabel, maka 

loyalitas pada PT. Suka Silih Asih termasuk 

dalam kriteria cukup baik. Beberapa penilaian 

oleh konsumen yang mendapat penilaian di 

bawah rata-rata yaitu merekomendasikan PT. 

Suka Silih Asih kepada teman dan keluarga. 

 

4.3  Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1 Uji Validitas 

 Dalam penelitian ini variabel yang diuji 

terdiri dari 2 (dua) variabel bebas (Independent 

Variable) yang terdiri dari brand trust dan service 

innovation dan 1 (satu) variabel terikat 

(Dependent Variable) yaitu loyalitas konsumen.  

Uji validitas digunakan untuk mengukur 

sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu 
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kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Penafsirannya, menurut Arikunto (1999:75) ada 

dua cara, yaitu: 

1. Dengan melihat harga r dan diinterpretasikan 

misalnya korelasi tinggi, cukup, dan 

sebagainya. 

2. Dengan melihat ke table harga kritik r 

product moment sehingga dapat diketahui 

signifikan tidaknya korelasi tersebut. Jika 

harga r lebih kecil dari harga kritik dalam 

tabel maka korelasi tersebut tidak signifikan. 

Begitu juga sebaliknya. 

 Dari kuesioner yang telah disebar kepada 

responden, maka didapat hasil pengujian validitas 

seperti yang tercantum pada tabel 4.4 berikut. 
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Tabel 4.4 

Hasil Penghitungan Validitas Variabel Brand 

Trust 

Variabel Item Korelasi Keterangan 

Brand Trust 1 0,431 Valid 

2 0,549 Valid 

3 0,675 Valid 

4 0,754 Valid 

5 0,583 Valid 

6 0,444 Valid 

 

 Berdasarkan tabel di atas, karena nilai 

koefisien korelasi tiap butir item pernyataan 

brand trust nilainya lebih besar dari 0,300, maka 

dapat disimpulkan bahwa item pernyataan brand 

trust valid. 

 

Tabel 4.5 

Hasil Penghitungan Validitas Variabel Service 

Innovation 

Variabel Item Korelasi Keterangan 

Service 

Innovation 

1 0,492 Valid 

2 0,312 Valid 
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Variabel Item Korelasi Keterangan 

3 0,346 Valid 

4 0,330 Valid 

5 0,522 Valid 

 

 Berdasarkan tabel di atas, karena nilai 

koefisien korelasi tiap butir item pernyataan 

service innovation nilainya lebih besar dari 0,300, 

maka dapat disimpulkan bahwa item pernyataan 

service innovation valid. 

 

Tabel 4.6 

Hasil Penghitungan Validitas Variabel 

Loyalitas 

Variabel Item Korelasi Keterangan 

Loyalitas 1 0,784 Valid 

2 0,741 Valid 

3 0,605 Valid 

4 0,304 Valid 

5 0,784 Valid 

 

 Berdasarkan tabel di atas, karena nilai 

koefisien korelasi tiap butir item pernyataan 
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loyalitas nilainya lebih besar dari 0,300, maka 

dapat disimpulkan bahwa item pernyataan 

loyalitas valid. 

 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui apakah alat pengumpul data tersebut 

menunjukkan tingkat ketetapan, tingkat 

keakuratan, kestabilan atau konsistensi dalam 

mengungkap gejala tertentu dari sekelompok 

individu walaupun dilaksanakan pada waktu yang 

berbeda. Untuk menentukan reliabilitas terhadap 

butir-butir pernyataan variable dilakukan 

pengujian dengan rumus Cronbach’s Alpha. Hasil 

pengujian reliabilitas tercantum pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 

Hasil Penghitungan Reliabilitas 

Variabel Nilai 

rhitung 

Keterangan 

Brand trust 0,811 Reliabel 

Service 0,638 Reliabel 
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innovation 

Loyalitas 0,834 Reliabel 

 

 Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa 

nilai korelasi untuk variabel brand trust, service 

innovation, dan loyalitas lebih besar dari 0,600. 

Oleh karena itu, alat ukur variabel brand trust, 

service innovation, dan loyalitas reliabel. 

 

4.4 Pengaruh Brand Trust dan Service 

Innovation terhadap Loyalitas 

Konsumen pada PT. Suka Silih Asih 

4.4.1 Uji Asumsi Klasik  

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji 

dengan menggunakan analisis Regresi Berganda. 

Sebelum analisis regresi berganda dilakukan, 

terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik 

karena terdapat 2 variabel independen dalam 

penelitian ini, selain itu agar model regresi yang 

terbentuk akan menghasilkan estimasi regresi 

yang memenuhi criteria BLUE (Best Linier 
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Unbiased Estimated). Data penelitian adalah 

Cross Sectional, maka uji asumsi klasik yang 

dilakukan adalah uji: 

4.4.1.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal atau tidak. Salah satu cara termudah untuk 

melihat normalitas residual adalah dengan 

mendeteksi grafik histogram pada gambar grafik 

p-p plot yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati 

distribusi normal. Jika observed (data residu) 

menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan 

bahwa model memiliki residu yang berdistribusi 

secara normal. 
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Gambar 4.2 

Uji Normalitas 

 Berdasarkan gambar grafik p-p plot di 

atas, terlihat dengan jelas bahwa data residu 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal, hasil tersebut menunjukkan 

bahwa model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

 

4.4.1.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah variable bebas dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variable 
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independen. Model regresi yang baik seharusnya 

terbebas dari masalah multikolineritas. Variabel 

orthogonal adalah variabel bebas yang nilai 

korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan 

nol (Ghozali, 2001). Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya masalah multikolinearitas, dapat 

diketahui dari nilai tolerance serta nilai Variance 

Inflation Factors (VIF). Jika nilai tolerance lebih 

besar dari 0,1 serta nilai VIF kurang dari 10, 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas 

yang dilibatkan dalam model regresi terbebas dari 

masalah multikolinearitas. Berikut adalah hasil 

dari uji multikolinearitas. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolinearitas 
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 Dari hasil uji multikolinearitas diperoleh 

hasil bahwa semua variabel independen dari 

modal regresi tidak terdapat multikolinearitas 

yang ditunjukkan oleh nilai VIF dibawah 10 dan 

nilai tolerance yang lebih besar dari 0,1. Ini 

menunjukkan bahwa model regresi ini layak 

digunakan karena tidak terdapat variabel yang 

mengalami multikolinearitas, sehingga model 

telah memenuhi salah satu uji asumsi untuk 

dilakukan pengujian regresi. 

 

4.4.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang Homoskedastisitas atau yang tidak 
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terjadi heteroskedastisitas. Gejala 

heteroskedastisitas dapat dideteksi pada gambar 

grafik scatterplot. Jika tidak ada pola yang jelas, 

serta observed (titik) menyebar secara acak diatas 

dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang akan 

dibentuk terbebas dari masalah 

heteroskedasatisitas, namun sebaliknya apabila 

ada pola yang jelas serta observed (titik) tidak 

tersebar secara acak, hal tersebut 

mengindikasikan adanya heteroskedasatisitas.  

 
 

Gambar 4.3 

Uji Heteroskedastisitas 
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 Dari gambar scatterplot di atas terlihat 

titik-titik menyebar secara acak (random), tidak 

membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau 

teratur, serta titik-titik tersebar baik di atas 

maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas. 

4.4.2 Analisis Model dan Pengujian 

Hipotesis 

Menjawab rumusan masalah yang 

diajukan pada bab sebelumnya mengenai 

Pengaruh Brand Trust dan Sevice Innovation 

terhadap Loyalitas Konsumen, akan dianalisis 

menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Terdapat 2 (dua) tahap pengujian, yaitu 

pengujian model regresi (uji F) dan pengujian 

koefisien regresi (uji t). Hasil analisis regresi 

linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.9 

Hasil Analisis SPSS / Model Summary 

 

 

 

Tabel 4.10 

Hasil Analisis SPSS / ANOVA 

 

Dapat dilihat dari tabel 4.9 dan 4.10 

diatas bahwa variasi variable independen mampu 

menjelaskan variasi variable dependent. 

Kemampuan kedua variable independent yaitu 

variable Brand Trust dan Service Innovation 

tersebut dalam menjelaskan variable dependen 

yaitu Loyalitas Konsumen adalah sebesar nilai 

Adjusted R Square yaitu 0,316 atau 31,6%. 
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Sementara, sisanya sebesar 68,4% dijelaskan oleh 

variable-variable lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. Dari hasil uji F diatas dapat 

disimpulkan bahwa model regresi penelitian 

adalah fit. 

 

Tabel 4.11 

Uji Parsial (Uji-t) 

 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dapat dilihat 

bahwa variable Brand Trust berpengaruh terhadap 

loyalitas dengan nilai Sig. = 0,000 atau lebih kecil 

dari taraf signifikansi 5%. Variabel Service 

Innovation juga berpengaruh terhadap loyalitas 

dengan nilai Sig. = 0,001 atau lebih kecil dari 

taraf signifikansi 5%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Brand Trust dan Service 
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Innovation berpengaruh positif terhadap Loyalitas 

Konsumen. 

Pembahasan dari hasil uji parsial dari 

masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen adalah sebagai berikut: 

a. Variabel brand trust (X1) thitung (4,411) > 

ttabel (1,6588) maka Ho ditolak, artinya 

secara parsial brand trust (X1) 

berpengaruh terhadap loyalitas (Y). Hal 

ini diperkuat dengan nilai Sig.= 0,000 

lebih kecil dari taraf signifikansi 5%.  

b. Variabel service innovation (X2) nilai 

thitung (3,569) > ttabel (1,6588) maka Ho 

ditolak, artinya secara parsial service 

innovation (X2) berpengaruh terhadap 

loyalitas (Y). Hal ini diperkuat dengan 

nilai Sig.= 0,001 lebih kecil dari taraf 

signifikansi 5%.  
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4.5 Pembahasan 

4.5.1 Pengaruh Brand Trust terhadap 

Loyalitas Konsumen pada PT. Suka 

Silih Asih 

Brand trust adalah perasaan aman 

konsumen dalam interaksinya dengan merek 

berdasarkan harapan pasti dari kehandalan 

(reliability) dan tujuan (intentions) merek. 

Dimensi brand trust yaitu brand reliability adalah 

keyakinan konsumen bahwa produk tersebut 

mampu memenuhi nilai yang dijanjikan atau 

dengan kata lain persepsi bahwa merek tersebut 

mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan 

kepuasan. Brand intention adalah keyakinan 

konsumen bahwa merek tersebut mampu 

mengutamakan kepentingan konsumen ketika 

masalah dalam konsumsi produk muncul secara 

tidak terduga. 

Hubungan antara brand trust dengan 

loyalitas konsumen terletak pada keinginan-

keinginan dan pilihan konsumen (preference) atas 
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suatu merek adalah merupakan sikap konsumen. 

Teori penghubung antara brand trust dengan 

loyalitas konsumen dikutip dari Lau dan Lee 

(1999) yang mengatakan ”Kepercayaan pada 

merek menggambarkan suatu komponen yang 

penting dari penempatan internal atau sikap yang 

diasosiasikan dengan loyalitas merek”. 

Kepercayaan merek bersandar pada 

penilaian konsumen yang subjektif atau 

didasarkan pada beberapa persepsi, yaitu:  

1. Persepsi konsumen terhadap manfaat yang 

dapat diberikan produk/merek.  

2. Persepsi konsumen akan reputasi merek, 

persepsi konsumen akan kesamaan 

kepentingan dirinya dan penjual, dan persepsi 

mereka pada sejauh mana konsumen dapat 

mengendalikan penjual.  

Pengalaman dengan merek akan menjadi 

sumber bagi konsumen bagi terciptanya rasa 

percaya pada merek dari pengalaman ini akan 

mempengaruhi evaluasi konsumen dalam 
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konsumsi, penggunaan atau kepuasan secara 

langsung dan kontak tidak langsung dengan 

merek.  

 

4.5.2 Pengaruh Service Innovation terhadap 

Loyalitas Konsumen pada PT. Suka 

Silih Asih 

Inovasi layanan merupakan bentuk dari 

layanan baru yang diberikan perusahaan, metode 

kerja baru yang diterapkan perusahaan serta 

penggunaan teknologi yang mengikuti 

perkembangan zaman yang diberikan kepada 

konsumen untuk memenuhi keinginan konsumen. 

Teknologi yang digunakan dengan mengikuti 

perkembangan akan mempercepat layanan yang 

diberikan kepada konsumen. 

Inovasi produk yang dilakukan 

perusahaan memberikan peranan penting bagi 

keberlangsungan aktivitas penjualan melalui 

pelanggan yang tetap loyal. Inovasi produk di 

terapkan karena konsumen menginginkan sesuatu 
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yang berbeda dengan beberapa inovasi yang 

diberikan oleh perusahaan. Song dan Parry 

(1997:64) menjelaskan bahwa keunggulan 

bersaing suatu produk merupakan salah satu 

faktor penentu dari kesuksesan produk baru 

(hingga suatu produk inovasi harus mempunyai 

keunggulan dibanding dengan produk lain 

sejenis). Hal ini juga sejalan dengan pendapat 

Cooper (2000:38) menjelaskan bahwa 

keunggulan produk baru sangat penting dalam 

lingkaran pasar global yang sangat bersaing. 

Keunggulan tersebut tidak lepas dari 

pengembangan produk inovasi yang dihasilkan, 

sehingga akan mempunyai keunggulan dipasar 

yang selanjutnya akan menang dalam persaingan. 

Inovasi dipandang sebagai mekanisme 

perusahaan dalam beradaptasi dengan 

lingkungannya yang dinamis. Perubahan-

perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis 

telah memaksa perusahaan untuk mampu 

menciptakan pemikiran-pemikiran baru, gagasan-
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gagasan baru, dan menawarkan produk-produk 

inovatif pada konsumen. Dengan demikian 

inovasi semakin memiliki arti penting bukan saja 

sebagai suatu alat untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan melainkan juga 

untuk persaingan meningkatkan loyalitas 

pelanggan. Adapun inovasi yang dapat dilakukan 

terhadap produk dengan menciptkan perluasan 

lini, produk baru, dan produk benar-benar baru 

untuk membuat inovasi lebih unik dan unggul 

sesuai dengan selera konsumen yang serba 

modern dan bergengsi. 

 

4.6 Implikasi Manajerial 

Setelah melakukan analisis data baik data 

primer maupun sekunder, maka saya sebagai 

manager akan mengambil langkah-langkah 

implikasi sebagai berikut: 

1. Brand Trust hanya dapat diperoleh bila 

pemasaran dapat menciptakan dan 

mempertahankan hubungan emosional yang 
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positif dengan konsumen, hubungan 

emosional yang positif ini harus dibangun. 

Brand trust merefleksikan dua komponen 

penting yaitu Brand Reliability dan Brand 

Intentions.  

a. Brand Reliability mempunyai indikator 

tingkat kompetensi dan tingkat 

kehandalan suatu perusahaan. Indikator 

tersebut memperoleh rata-rata skor 

tertinggi yaitu sebesar 3,5. Hal ini berarti 

konsumen meyakini bahwa PT. Suka 

Silih Asih merupakan lembaga umroh 

dengan reputasi yang bagus dan dapat 

diandalkan serta konsisten dengan 

kualitas pelayanannya. Saya sebagai 

manager akan terus memperhatikan 

proses yang berjalan dan terus 

meningkatkan konsistensi dalam hal 

melayani konsumen. 

b. Brand Intentions mempunyai indikator 

tingkat kemampuan perusahaan yang 
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mengutamakan kepentingan konsumen 

ketika masalah dalam konsumsi produk 

muncul secara tidak terduga. Indikator ini 

memperoleh rata-rata skor tertinggi 

sebesar 3,1. Hal tersebut berarti 

konsumen meyakini bahwa PT. Suka 

Silih Asih dapat memecahkan masalah 

dalam pencarian lembaga umroh yang 

terpercaya. Saya sebagai manager akan 

terus mengasah kemampuan dari para 

pegawai agar bisa dengan cepat tanggap 

mengatasi masalah konsumen, misalnya 

dengan mengikutsertakan para pegawai 

menghadiri seminar-seminar mengenai 

problem solving. 

2. Service Innovation merupakan sebuah strategi 

inovasi yang mendorong pengembangan dan 

implementasi produk dan layanan baru. 

Terdapat beberapa indikator dalam service 

innovation. Yaitu customization of service, 

use of information technology, process 
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innovation, marketing focused innovation, 

brand differentiation, dan pricing innovation. 

a. Customization of Service memiliki 

indikator mengenai proses dan struktur 

organisasi dari suatu perusahaan. 

Indikator ini memperoleh rata-rata skor 

tertinggi sebesar 3,0. Hal ini berarti di 

mata konsumen PT. Suka Silih Asih 

memberikan kemudahan dalam 

pendaftaran perjalanan umroh. Selain itu 

konsumen juga percaya bahwa 

pembimbing umroh di PT. Suka Silih 

Asih merupakan orang-orang yang 

kompeten di bidangnya. Saya sebagai 

manager akan terus meningkatkan 

layanan bagi kemudahan konsumen. 

Selain itu kualitas pembimbing umroh 

juga akan terus ditingkatkan 

kompetensinya.  

b. Use of Information Technology memiliki 

indikator-indikator diantaranya adalah 
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mengenai system dan teknologi yang 

terintegrasi. Indikator ini memperoleh 

nilai rata-rata skor tertinggi sebesar 3,1. 

Hal tersebut berarti konsumen merasakan 

kemudahan melakukan pembayaran 

maupun pelunasan biaya umroh secara 

online maupun perbankan. Di jaman 

sekarang ini yang semua serba praktis 

melalui media online, saya sebagai 

manager akan terus memperhatikan dan 

mengembangkan teknologi yang dapat 

mempermudah konsumen untuk 

mengakses hal-hal apa saja mengenai PT. 

Suka Silih Asih. Baik itu informasi secara 

umum, ataupun mengenai proses 

pembayaran. 

c. Process Innovation memiliki indikator 

yaitu penyusunan dan penyajian 

mengenai kemampuan berinovasi. 

Indikator ini memperoleh nilai rata-rata 

skor sebesar 3,3. Hal ini menjelaskan 
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bahwa inovasi layanan antar formulir 

pendaftaran umroh oleh karyawan 

langsung dirasa cukup baik oleh 

konsumen. Saya sebagai manager akan 

terus memperhatikan proses yang sudah 

berjalan ini dan terus mengembangkan 

inovasi layanan lainnya yang dapat 

mempermudah proses konsumen 

melakukan pendaftaran umroh di PT. 

Suka Silih Asih. 

Hasil penelitian yang telah dipaparkan di 

atas menunjukkan bahwa brand trust dan service 

innovation sangat berpengaruh dalam membentuk 

loyalitas konsumen. Dari pernyataan tersebut 

dapat dinyatakan bahwa upaya untuk 

mempertahankan konsumen bagi manajemen PT. 

Suka Silih Asih (SSA) dapat diwujudkan dengan 

memperhatikan brand trust dan service 

innovation. 

Melaksanakan ibadah umroh, merupakan 

suatu ibadah yang sangat di inginkan oleh semua 
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umat Islam, tak heran jika beberapa masyarakat 

yang merasa belum mampu untuk berhaji maka 

mereka akan melaksanakan ibadah umroh terlebih 

dahulu sebelum mereka mampu untuk berhaji. 

Tidak sedikit umat Islam yang melakukan ibadah 

umroh ini berkali-kali, hal ini disebabkan oleh 

biaya yang dikeluarkan untuk berumroh relatif 

cukup murah jika dibandingkan dengan biaya 

untuk berhaji.  

Kondisi persaingan yang semakin ketat 

membuat perusahaan harus dapat 

memaksimalkan penggunaan sumber daya 

mereka dengan efektif dan efisien.  Loyalitas 

konsumen merupakan suatu konsep yang sangat 

penting dalam strategi pemasaran. Keberadaan 

konsumen yang loyal sangat diperlukan agar 

perusahaan dapat bertahan hidup. Loyalitas dapat 

diartikan sebagai suatu komitmen yang mendalam 

untuk melakukan pembelian ulang produk atau 

jasa yang menjadi preferensinya secara konsisten 

pada masa yang akan datang dengan cara 



146 

 

membeli ulang merek yang sama meskipun ada 

pengaruh situasional dan usaha pemasaran yang 

dapat menimbulkan perilaku peralihan. 

Upaya yang dapat dilakukan manajemen 

PT. Suka Silih Asih (SSA) dalam meningkatkan 

loyalitas konsumen adalah dengan menciptakan 

brand trust. PT. Suka Silih Asih dikenal sebagai 

lembaga umroh yang konsisten dengan kualitas 

pelayanannya. Kualitas layanan yang baik dapat 

diciptakan dengan memberikan pelatihan yang 

tepat pada seluruh karyawan tentang bagaimana 

melayani konsumen sesuai dengan harapan 

konsumen.  

Upaya lain perusahaan dalam 

mempertahankan eksistensinya dalam 

menghadapi persaingan, tidak hanya sebatas pada 

peningkatan nilai pelanggan tetapi juga pada 

inovasi layanan maupun produk. Salah satu yang 

dilakukan oleh PT. Suka Silih Asih dalam 

peningkatan service innovation yaitu dengan 

membuat inovasi layanan antar formulir 
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pendaftaran umroh oleh karyawan kepada 

konsumen. 


