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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian dasar (basic research atau 

fundamental research atau pure research) yang sasarannya adalah pada 

pengembagan ilmu atau bidang ilmu tertentu dengan derajad “contribution to the 

body of knowledge” tertentu, karena penelitian ini berangkat dari masalah berupa 

adanya kesenjangan teori yang ditemukan dalam research gap dari para peneliti 

sebelumnya (Ferdinand, 2014).  

Analisis dalam penelitian ini menggunakan model persamaan struktural (structural 

equation modeling – SEM) dengan bantuan program AMOS v.22 for windows 

untuk menentukan konstruk korelasi antara masing-masing variable, sehingga 

ditemukan model persamaan konstruk yang tepat. 

Pada penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah loyalitas pelanggan, 

kepercayaan pelanggan, kepuasan pelanggan, emotional intimacy, religiosity 

memorable customer experience dan citra perusahaan. Adapun subjek penelitian 

ini adalah para penumpang di sektor industri penerbangan global Long-Haul Flight 

(rute jarak jauh sejauh lebih dari 4.000 km )  khususnya yang beroperasi ke 

Indonesia dan dari Indonesia. 

3.2 Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

Penyusunan operasionalisasi variabel dimaksudkan untuk memudahkan 

melaksanakan dan menganalisis data hasil penelitian. Variabel dalam penelitian ini 

terdiri dari dua jenis variabel yaitu variable eksogenus dan variable endogenus. 

Variabel eksogen adalah variable bebas yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variable dependen (terikat). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variable eksogen adalah Citra Perusahaan.  Variabel 

endogen adalah variable yang dipengaruhi variable lain, baik variabel eksogen 

maupun endogen. Dalam penelitian ini yang menjadi variable endogen adalah: 

Pengalaman Religius (Religiosity Memorable Customer Experience), Kepuasan 

Pelanggan (customer satisfaction), Kepercayaan Pelanggan (customer trust)   dan 
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Kedekatan Emosional (Emotional Intimacy dan Loyalitas Pelanggan (customer 

loyalty).  

Variabel intervening adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

eksogen atau endogen dan mempengaruhi variabel endogen lainnya atau variabel 

yang berada diantara variable eksogen dan endogen. Variabel intervening adalah 

variable antara yang memediasi variable eksogen dan endogen. Dalam penelitian 

ini yang menajdi variable intervening (mediating) adalah: Religiosity Memorable 

Customer Experience, Kepuasan Pelanggan (customer satisfaction), Kepercayaan 

Pelanggan (customer trust) dan Kedekatan Emosional (Emotional Intimacy). 

Definisi operasional dan indikator variabel dalam penelitian ini terlihat pada tabel 

berikut:
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Tabel 0.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Dimensi Konsep Empiris 
(Indikator) 

Konsep Analitis 
(Pertanyaan) 

Skala 
Pengukuran 

Citra Perusahaan 
Gambaran keseluruhan 
mengenai kemampuan 
operasional dan keunggulan 
kompetitif perusahaan, 
dimana citra yang baik 
menciptakan kepercayaan 
dalam benak pelanggan 
terhadap perusahaan (Foroudi 
et al., 2014) 

Kesan pelanggan 
yang 
termanifestasi 
terhadap 
personalitas, 
reputasi, nilai, dan 
identitas 
perusahaan 
penerbangan 

1. Reputasi 
2. Identitas  
3. Nilai 
4. Kualitas 
5. Personalitas 

 

1. Reputasi perusahaan maskapai penerbangan 
pada masa pandemi Covid-19 

2. Citra merek maskapai penerbangan pada masa 
pandemi Covid-19 

3. Kepercayaan masyarakat terhadap maskapai 
penerbangan pada masa pandemi Covid-19 

4. Kualitas layanan yang diberikan selama 
penerbanagn pada masa pandemi Covid-19 

5. Protokol kesehatan Covid-19 terhadap 
penumpang pesawat (cek suhu tubuh, bukti 
swab, kebersihan tempat duduk, dan bagasi) 

Interval 

Religiosity Memorable 
Customer Experience 
Reaksi konsumen secara fisik 
dan emosional atas interaksi 
dengan produk/layanan yang 
diterima berbasis pada nilai-
nilai keagamaan yang 
dianut(Chen & Liu, 2017; 
Lanier Jr. & Hampton, 2009) 

Persepsi 
pelanggan secara 
kognitif dan 
emosional 
berbasis pada nilai 
religius terhadap 
pelayanan 
penerbangan 

1. Religiosity 
sense 
(penglihatan; 
suara) 

2. Religiosity 
feel 

3. Religiosity 
think 

4. Religiosity act 
5. Religiosity 

relate 

1. Pengalaman religius yang ditawarkan 
maskapai penerbangan 

2. Suasana/lingkungan atmosphere religius 
yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan 

3. Fasilitas untuk ibadah yang disediakan oleh 
maskapai penerbangan 

4. Kru pesawat selalu mengingatkan untuk 
selalu berdoa demi keselamatan penerbangan 

5. Kru pesawat selalu meyainkan penumpang 
akan keamanan dan kenyamanan 
penerbangan 

Interval 
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Kepuasan Pelanggan 
Persepsi diperoleh dengan 
membandingkan kinerja 
produk atau manfaat yang 
diharapkan dengan kinerja 
actual (Nobar & Rostamzadeh, 
2018; Pozza, 2014) 

Respon kognitif 
dan afektif 
terhadap 
pelayanan yang 
diterima 

1. Perhatian 
segera 

 
2. Kesesuain 

janji 
3. Pelayanan 

melebihi 
harapan 

4. Cepat 
Tanggap 

5. Bertanggung 
Jawab 

1. Maskapai penerbangan melakukan 
pemeriksaan SWAB sebelum penumpang 
naik ke pesawat 

2. Pelayanan yang diberikan lebih ketat dan 
lebih baik pada masa pandemi Covid-19 

3. Kru pesawat selalu mengingatkan agar terus 
waspada menjaga protokol kesehatan 

4. Pengaturan tempat duduk dengan 
menerapkan social distancing 

5. Mewajibkan penggunaan masker bagi 
penumpang dan crew pesawat selama 
penerbangan 

Interval 

Kepercayaan pelanggan 
Persepsi keyakinan pelanggan 
atas reliabilitas dan integritas 
perusahaan (Grisaffe & 
Nguyen, 2011; Yuksel et al., 
2010) 

Hasil keyakinan 
pelanggan atas 
tingkat 
kemampuan, 
kebaikan, dan 
integritas yang 
ditunjukkan oleh 
perusahaan 

1. Selalu jujur  
2. Tulus 

melayani 
3. Integritas 

tinggi 
4. Dapat 

dipercaya 
5. Terbuka 

1. Maskapai penerbangan ini telah menerapkan 
protokol kesehatan sejak boarding dan pada 
saat landing 

2. Maskapai penerbangan selalu melayani 
pelanggan dengan baik dalam situasi 
pandemi Covid-19 

3. Maskapai penerbangan memiliki integritas 
yang tinggi dalam melayani penerbangan  

4. Maskapai penerbangan selalu menjaga 
kepercayaan masyarakat dalam penerbangan 
Maskapai penerbangan selalu terbuka 
memberikan informasi penerbangan pada 
masa pandemi Covid-19 

Interval 

Kedekatan emosional 
Tingkatan hubungan yang 
mencerminkan hubungan 

Tingkat 
kedekatan 
emosional yang 

1. Love 
2. Passion 

1. Kesukaan anda terhadap perusahaan 
maskapai penerbangan ini 

Interval 
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ikatan emosional antara 
individu dengan perusahaan 
(Vlachos et al., 2010; Yuksel 
et al., 2010) 

dicirikan 
keeratan, persepsi 
nilai, dan saling 
pengertian yang 
mendalam 

3. Bonding with 
firm 

4. Kepedulian 
5. Rasa memiliki 

2. Penilaian anda terhadap perusahaan 
maskapai penerbangan ini 

3. Keterikatan perasaan anda dengan 
perusahaan penerbangan ini 

4. Perhatian anda terhadap perusahaan 
maskapai penerbangan ini 

5. Perasaan anda pengalaman terbang dengan 
perusahaan maskapai penerbangan ini 

Loyalitas Pelanggan 
Komitmen yang mendalam 
untuk membeli ulang suatu 
produk atau jasa yang disukai 
secara konsisten pada masa 
mendatang, meskipun ada 
pengaruh situasional dan 
upaya pemasaran dari pesaing 
yang dapat menyebabkan 
perilaku berpindah (Srivastava 
& Kaul, 2016) 

Keinginan 
menggunakan 
kembali layanan, 
dan memiliki 
sikap positif 
terhadap layanan 

1. Pilihan 
pertama 

2. Merekomenda
si kepada 
orang lain 

3. Komitmen 
4. Mendorong 

orang lain 
mengunakan 
layanan 

5. Mempromosi
kan 

1. Perusahaan maskapai penerbangan ini selalu 
menjadi pilihan pertama untuk urusan 
penerbangan pada masa pandemi Covid-19 

2. Maskapai penerbangan ini direkomendasikan 
untuk penerbangan ke luar negeri pada masa 
pandemi Covid-19 

3. Komitmen anda terhadap maskapai 
penerbangan ini pada masa pandemi Covid-
19 

4. Maskapai penerbangan ini bisa menjadi 
pilihan bagi keluarga, teman, dan kolega 
dalam penerbangan pada masa pandemi 
Covid-19 

5. Maskapai penerbangan ini layak digunakan 
lagi bagi keluarga, teman, dan kolega dalam 
penerbangan pada masa pandemi Covid-19 

Interval 

Sumber: Dari berbagai literatur, 2018
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Semua variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala interval 

dimana dengan mengukur tingkat kesetujuan mereka terhadap setiap pertanyaan 

atau pernyataan untuk masing indikator mulai dari skala 1 sangat tidak setuju 

sampai dengan skala 7 sangat setuju. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Sumber Data Primer  

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dimana data 

diperoleh secara langsung dari sumber utamanya, dan teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan pengumpulan kuesioner yang diberikan secara 

pribadi (personally administer the questionnaires) yakni pengumpulan data 

dengan memberikan kuesioner langsung kepada responden, dan pemanfaatan 

teknologi informasi dengan mengirim kuesioner melalui internet seperti google 

doc.  Penggunaan teknik pengambilan data ini dapat dilakukan di lokasi survey 

yang terpusat pada tiga bandara internasional. Tahap pertama dalam 

mengumpulkan data adalah dengan memberikan angket kepada calon penumpang 

penerbangan internasional dengan lama penerbangan lebih dari 6 jam di 3 Bandara 

yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tanggerang, Bandar Udara Adi 

Soedjipto Yogyakarta, Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar dan Bandara lainnya. 

Angket yang digunakan untuk mengukur tingkat loyalitas pemunpang terhadap 

maskapai penerbangan dengan menggunakan indikator yang sudah dijelaskan pada 

operasional variabel, dan dengan menggunakan indikator variabel yang diduga 

menjadi faktor pembentuk loyalitas pelanggan antara lain: pengalaman religiuitas, 

kedekatan emosional, kepuasan pelanggan, dan kepercayaan pelanggan. 

3.3.2 Sumber Data Sekunder 

Adapun sumber data sekunder adalah data yang dipakai untuk penelitian 

yang tidak dikumpulkan secara langsung dan tidak ditunjukkan untuk penelitian 

yang dimaksud (Hair, et.al., 22014). Data sekunder yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini meliputi observasi, dokumentasi, kajian literature dan dokumen 

pendukung lainnya yang berkaitan dengan perkembangan Industri Penerbangan 

Global dan Regulasi Pemerintah serta Regulasi terkait lainnya. Pengumpulan data 
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sekunder ini dalam bentuk dokumen dari berbagai sumber atau lembaga yang ada 

kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya adalah laporan dari 

pembuat regulator yaitu: Direktorat Angkutan Udara Ditjen Hubud, kementrian 

Perhubungan Republik Indonesia, International Air Transport Association 

(Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional; disingkat IATA) adalah sebuah 

organisasi perdagangan internasional yang terdiri dari maskapai-maskapai 

penerbangan. IATA bermarkas di Montreal, Kanada. Skytrax, perusahaan 

konsultan Britania Raya yang melakukan riset mengenai maskapai penerbangan. 

Perusahaan ini melakukan survei untuk menentukan maskapai, bandar udara, 

hiburan dalam pesawat, staff, dan elemen perjalanan udara terbaik lainnya, serta 

produsen pesawat terbang Airbus dan Boeing. 

3.4 Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap atau keseluruhan kelompok 

yang biasanya berupa orang, objek, kejadian, atau minat yang ingin peneliti 

investigasi atau yang tertarik untuk dipelajari oleh peneliti (Sekaran, 2005). Lebih 

lanjut ditegaskan oleh Ferdinand (2013) bahwa populasi adalah gabungan dari 

seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki 

karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu 

dipandang sebagai sebuah semesta penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pengguna penerbangan Global Long-Haul Flight (rute jarak jauh sejauh 

lebih dari 4.000 km) khususnya yang beroperasi dengan rute dari Indonesia-ke luar 

negeri dan sebaliknya dari luar negeri-ke Indonesia. 

Berdasarkan data rute penerbangan terjauh dengan jarak tempuh lebih dari 

6 jam penerbangan yang diperoleh sejak bulan Juni – Desember 2020, yaitu;  

1. Jakarta-Amsterdam dengan jarak 11.355 km dan waktu tempuh 14 jam 30 

menit, frekuensi 5 penerbangan dalam seminggu, rata-rata penumpang 150 

orang; 

2. Jakarta-Istambul dengan jarak 9.448 km dan waktu tempuh 12 jam, frekuensi 

2 penerbangan dalam seminggu, rata-rata penumpang 70 orang; 

3. Jakarta-Jeddah dengan jarak 7.955 km dan waktu tempuh 9 jam 25 menit, 

frekuensi 2 penerbangan dalam seminggu, rata-rata penumpang 150 orang; 
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4. Jakarta-Riyadh dengan jarak 7.353 km dan waktu tempuh 8 jam 40 menit, 

frekuensi 3 penerbangan dalam seminggu, rata-rata penumpang 150 orang; 

5. Jakarta-Doha dengan jarak 6.915 km dan waktu tempuh 8 jam 25 menit, 

frekuensi 2 penerbangan dalam seminggu, rata-rata penumpang 80 orang; 

6. Jakarta-Abu Dhabi dengan jarak 6.619 km dan waktu tempuh 8 jam 20 menit, 

frekuensi 4 penerbangan dalam seminggu, rata-rata penumpang 150 orang; 

7. Jakarta-Dubai dengan jarak 6.571 km dan waktu tempuh 7 jam 55 menit, 

frekuensi 2 penerbangan dalam seminggu, rata-rata penumpang 150 orang; 

8. Jakarta-Muscat dengan jarak 6.208 km dan waktu tempuh 7 jam 35 menit, 

frekuensi 2 penerbangan dalam seminggu, rata-rata penumpang 85 orang; 

Dengan demikian jumlah seluruh penerbangan terjauh dalam seminggu 

adalah 22 penerbangan dengan jumlah rata-rata penumpang 985. Namun 

dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) oleh Pemerintah sejak bulan Mareti 2020, banyak maskapai yang 

menutup dan mengurangi route serta operasi penerbangannya dari dan ke luar 

negeri, sehinggan jumlah penerbangan ke luar negeri kurang lebih hanya 8 

penerbangan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat baik domestik maupun 

internasional. 

Dengan demikian populasi dalam penelitian ini sebanyak 920 penumpang peswat 

dengan lama tempuh lebih dari 6 jam. 

 
3.4.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi atau suatu himpunan bagian (subset) 

dari unit populasi. Sampel merupakan sejumlah anggota yang terpilih dari populasi 

(Sekaran, 2005; Ferdinand, 2014). Teknik pengambilan sampel menggunakan 

probability sampling,  teknik ini digunakan karena jumlah populasi tidak diketahui.  

Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel adalah frekuensi penerbangan 

ke luar negeri.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengguna penerbangan 

internasioanl Long-haul Flight dari Indonesia, (para pengguna yang terbang dari 
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Bandar Udara Soekarno-Hatta Tanggerang, Bandar Udara Adi Soedjipto 

Yogyakarta, Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar dan Bandara lainnya).  

Sebelum pengumpulan data dilakukan, penulis menentukan kriteria sumber 

data atau sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penumpang pesawat dengan waktu tempuh lebih dari 6 jam 

2. Penumpang pesawat yang lebih dari 3 kali perjalanan dengan waktu tempuh 

lebih dari 6 jam 

3. Penumpang pesawat Indonesia adalah WNI 

4. Penumpang pesawat dari Bandara Internasional di Indonesia 

5. Penumpang pesawat berusia diatas 17 tahun 

Maka formulasi penentuan sampelnya adalah: 

6. Jumlah penerbangan dalam seminggu sebanyak 8 penerbangan dari 4 rute 

penerbangan (pesawat) 

7. Total dalam satu bulan: 8 x 4 minggu = 32 penerbangan/bulan  

8. Jumlah rata-rata penumpang dalam seminggu sebanyak 230 

9. Total rata-rata penumpang dalam satu bulan: 230 x 4 minggu = 920 

penumpang 

10. Maka jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 920 orang 

Untuk menentukan besarnya sampel, digunakan rumus slovin dengan 

margin error 5%, maka besarnya sampel adalah : 

N = 920 / (1 + (920 x 0.052) 

N = 920 / (1 + (920 x 0.0025) 

N = 920 / ( 1 + ( 2.3) 

N = 920 / 3.3 

N = 278,8    dibulatkan menjadi 279 

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang diberikan secara 

langsung di Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Bandar Udara Adi Soedjipto 

Yogyakarta, Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar dan Bandara lainnya. Dan 

menggunakan angket online dengan Google Form : bit.ly/2WE3Jqp yang 

disebarkan kepada calon responden yang pernah melakukan penerbangan 
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sepanjang tahun 2020 dan lebih dari 6 jam perjalanan berdasarkan data-data 

informasi yang dikumpulkan melalui maskapai penerbangan. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Instrumen 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Kategori jawaban yang digunakan pada penelitian ini adalah kategori yang 

berjumlah 7 (tujuh). Responden akan diminta menyatakan derajat kesetujuan 

dimulai dari jawaban sangat tidak setuju (skor=1) sampai dengan sangat setuju 

(skor=7) terhadap sejumlah ietem pertanyaan yang berhubungan dengan variable 

penelitian. Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala Likert dengan 7 

(tujuh) kategori karena kemudahan dan lebih popular (Dunn-Rankin et.al., 2004). 

Sebelum kuesioner digunakan sebagai instrument penelitian, terlebih dahulu 

dilakukan ujicoba terhadap sampel kecil untuk menguji validitas dan reliabilitas 

instrument dan hasilnya adalah seluruh item instrumen penelitian VALID dan 

RELIABLE. 

3.5.1 Hasil Uji Validitas 

Analisis faktor konfirmatori merupakan salah satu teknik yang dapat 

digunakan untuk uji validitas yang dimaksudkan untuk menguji apakah sejumlah 

variabel benar-benar akurat tergabung dalam satu variabel faktor atau konstruk. 

Dengan analisis ini sebuah variabel dianggap menjadi bagian dari faktornya 

apabila nilai factor loading ≥ 0.5, analisis faktor hanya menghasilkan satu faktor 

yang menjelaskan lebih dari separuh analisis varains data asli, dan construct 

reliability minimal 0.6, sehingga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

Untuk menguji validitas item variabel pada N= 172, margin error = 5%, dan nilai 

r-tabel = 0.149. bila nilai r-hitung > r-tabel, maka item dinyatakan valid. 

Hasil uji validitas masing-masing item variabel sebagai berikut: 
 
 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

VARIABEL CITRA PERUSAHAAN 
No Item Nilai r-hitung Nilai r-tabel Keputusan 
1  0.896 0.149 VALID 
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2  0.891 0.149 VALID 
3  0.864 0.149 VALID 
4  0.859 0.149 VALID 
5  0.883 0.149 VALID 

VARIABEL PENGALAMAN RELIGIUS 
No Item Nilai r-hitung Nilai r-tabel Keputusan 
1  0.906 0.149 VALID 
2  0.935 0.149 VALID 
3  0.893 0.149 VALID 
4  0.893 0.149 VALID 
5  0.801 0.149 VALID 

VARIABEL KEDEKATAN EMOSIONAL 
No Item Nilai r-hitung Nilai r-tabel Keputusan 
1  0.838 0.149 VALID 
2  0.907 0.149 VALID 
3  0.854 0.149 VALID 
4  0.811 0.149 VALID 
5  0.730 0.149 VALID 

VARIABEL KEPUASAN PELANGGAN 
No Item Nilai r-hitung Nilai r-tabel Keputusan 
1  0.870 0.149 VALID 
2  0.882 0.149 VALID 
3  0.910 0.149 VALID 
4  0.889 0.149 VALID 
5  0.925 0.149 VALID 

VARIABEL KEPERCAYAAN PELANGGAN 
No Item Nilai r-hitung Nilai r-tabel Keputusan 
1  0.804 0.149 VALID 
2  0.856 0.149 VALID 
3  0.883 0.149 VALID 
4  0.785 0.149 VALID 
5  0.800 0.149 VALID 

VARIABEL LOYALITAS PELANGGAN 
No Item Nilai r-hitung Nilai r-tabel Keputusan 
1  0.898 0.149 VALID 
2  0.929 0.149 VALID 
3  0.949 0.149 VALID 
4  0.944 0.149 VALID 
5  0.922 0.149 VALID 

Sumber: Data diolah 2021 

Berdasarkan hasil uji terhadap masing-masing item variabel yang diteliti 

menghasilkan nilai r-hitung > r-tabel, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh 

bariabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid. 



 

61 

Nugraha Saefudin, 2022. 
MODEL RELIGIOSITY MEMORABLE CUSTOMER EXPERIENCE DALAM MENCIPTAKAN LOYALITAS 
PENUMPANG MASKAPAI PENERBANGAN 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

3.5.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Melakukan pengujian seberapa baik variabel yang diukur dapat mewakili 

construct atau faktor yang terbentuk sebelumnya dengan metode confirmatory 

factor analysis (CFA) dan hasilnya nilai rhitung dibandingkan dengan nilai critical 

ratio (c.r), jika nilai hitung lebih besar dari nilai tabel (c.r) maka dapat dinyatakan 

RELIABLE. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seluruh item masing-

masing variabel adalah reliabel pada (alpha) α = 1% maupun 5%, sehingga dapat 

digeneralisasikan untuk penelitian selanjutnya. Untuk menguji reliabilitas variabel 

pada N= 172, margin error = 5%, dan nilai r-tabel = 0.149. bila nilai r-hitung > r-

tabel, maka item dinyatakan reliabel. 

Hasil uji reliabilitas masing-masing variabel sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Nilai r-
hitung 

Nilai r-tabel Keputusan 

1 Citra Perusahaan 0.924 0.149 RELIABEL 
2 Pengalaman Religius 0.932 0.149 RELIABEL 
3 Kedekatan Emosional 0.938 0.149 RELIABEL 
4 Kepuasan Pelanggan 0.886 0.149 RELIABEL 
5 Kepercayaan Pelanggan 0.882 0.149 RELIABEL 
6 Loyalitas Pelanggan 0.960 0.149 RELIABEL 

Sumber: Data diolah 2021 

Berdasarkan hasil uji terhadap masing-masing variabel yang diteliti 

menghasilkan nilai r-hitung > r-tabel, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh 

bariabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mendapatkan 

gambaran responden secara jelas dan verifikatif untuk menganalisis hubungan 

antar variabel. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS v.25 dan model 

persamaan struktural (Structural Equation Modeling/SEM) AMOS dalam 

pengujian model penelitiannya. SEM menggambarkan hubungan kausal terhadap 

variabel-variabel yang diteorikan, variabel yang diposisikan sebagai penyebab 

awal disebut variabel eksogenous dan variabel yang diposisikan sebagai akibat 

disebut variabelendogenous. SEM memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi untuk 

membangun teori dan data. SEM diklasifikasikan menjadi dua, yaitu SEM berbasis 
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Confirmatory Factor Analysis 

covariance dan SEM berbasis varian. SEM covariance memiliki beberapa 

keterbatasan. Keterbatasan SEM berbasis covariance adalah adanya asumsi sampel 

yang besar, data harus terdistribusi normal, dimensi harus dalam bentuk reflektif, 

serta model harus berdasarkan teori. 

Keterbatasan yang ada dalam SEM berbasis covariance menjadikan 

peneliti memilih menggunakan SEM berbasis varian dalam melakukan pengujian 

model penelitian ini. Pengujian model penelitian ini menggunakan Analysis of 

Moment Structure (AMOS). AMOS merupakan metode analisis yang powerfull 

karena tidak didasarkan pada banyak asumsi bahwa data harus dengan pengukuran 

skala tertentu, jumlah sample kecil. PLS juga tepat digunakan dalam model yang 

dasar teorinya tidak begitu kuat dengan melibatkan banyak variabel. Untuk tujuan 

prediksi, pendekatan AMOS lebih cocok. Dalam pengujian model penelitian ini 

digunakan software SEM AMOS v.25.  

Berikut adalah diagram alir yang menggambarkan langkah analisis dan 

pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 
Gambar 0.5 Diagram Alir Penelitian 

 

Data 

Menguji distribusi normal multivariat pada Second Order CFA 

Statistika deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik penyebaran pada 
setiap variabel indikator dengan menggambarkan melalui tabel 

Identifikasi Model Melakukan pengujian kecocokan model dengan kriteria Goodness of 
Fits 

Melakukan uji validitas dan reliabilitas 
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Metode Pengolahan Data Pengolahan data diawali dengan 

mengelompokkan variabel indikator sesuai variabel latennya dan m enguji asumsi-

asumsi yang terkait. Berikut langkah analisis yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ini. tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan karakteristik penyebaran pada setiap variabel indikator 

dengan menggambarkan melalui boxplot agar terlihat nilai median, kuartil, 

minimum, dan maksimum dari masing-masing variabel.  

2. Melakukan pengujian seberapa baik variabel yang diukur dapat mewakili 

construct atau faktor yang terbentuk sebelumnya dengan metode confirmatory 

factor analysis (CFA), dengan langkah sebagai berikut.  

a. Menguji asumsi distribusi normal multivariat pada second order CFA dan 

diharapkan data memenuhi asumsi distribusi normal multivariat.  

b. Melakukan identifikasi model, dan diharapkan model over identified.  

c. Melakukan pengujian kecocokan antara model dengan data menggunakan 

kriteria Goodness of Fits dan apabila masih belum sesuai dilakukan 

modifikasi model.  

d. Melakukan uji validitas dan reliabiltas untuk mengetahui sejauh mana model 

valid dan reliabel atau tidak.  

3. Menginterpretasikan hasil analisis dengan menggunakan metode CFA. 

3.6.1 Analisa Deskriptif 

Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran empiris dan penjelasan 

dari data-data yang terkumpul mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan 

fenomena yang terjadi. Analisis deskriptif ini merupakan gambaran penjelasan dari 

seluruh variabel dalam penelitian ini. Menjelaskan hipotesis deskriptif yang 

berkaitan dengan persepsi diri penumpang pesawat terhadap variabel citra 

perusahaan, religiosity memorable customer experience, kepuasan pelanggan, 

emotional intimacy, kepercaaan pelanggan, dan loyalitas pelanggan pada maskapai 

penerbangan X. Menggunakan mean yang dihitung dengan SPSS v.20  dan 

disajikan dalam bentuk tabel untuk menjelaskan gambaran persepsi masing-

masing penumpang pesawat terhadap variabel-variabel penelitian berdasarkan 

bobot prosentase jawaban responden. 
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Selanjutnya mendeskripsikan hasil angket untuk menggambarkan kondisi 

masing-masing variabel yaitu citra perusahaan, religiosity memorable customer 

experience, kepuasan pelanggan, emotional intimacy, kepercaaan pelanggan, dan 

loyalitas pelanggan.  

Prosentase skor jawaban responden diklasifikasikan rentang skornya 

berdasarkan kategorisasi dari skor rata-rata dengan formulasi : 

Skor maksimum = 7/7 x 100% = 100% 

Skor minimum   = 1/7 x 100% = 14% 

Rentang = Skor max – skor min, jadi rentang  = 100% - 14% = 86% 

Panjang kelas = Rentang/7, jadi panjang kelas = 86%/7 = 12% 

Berikut kategorisasi kriteria skor variabel pada Tabel 3.2 dibawah ini: 

 

Tabel 0.4 Kriteria Skor Variabel 

Variabel 
Rentang Skor 

14%- 26% <26%-38% <38%- 50% <50% - 62% <62%-74% <74% - 86% <86% - 100% 

Citra 
Perusahaan 

Sangat 
Rendah 

Rendah Cukup 
Rendah 

Sedang Cukup 
Tinggi 

Tinggi Sangat 
Tinggi 

Religiosity 
memorable 
customer 
experience 

Sangat 
Rendah 

Rendah Cukup 
Rendah 

Sedang 

Cukup 
Tinggi Tinggi Sangat 

Tinggi 

Kepuasan 
pelanggan 

Sangat 
Rendah 

Rendah 
Cukup 
Rendah Sedang 

Cukup 
Tinggi Tinggi Sangat 

Tinggi 

Emotional 
Intimacy 

Sangat 
Rendah Rendah 

Cukup 
Rendah Sedang 

Cukup 
Tinggi Tinggi Sangat 

Tinggi 
Kepercayaan 
pelanggan 

Sangat 
Rendah 

Rendah 
Cukup 
Rendah Sedang 

Cukup 
Tinggi Tinggi Sangat 

Tinggi 
Loyalitas 
pelanggan 

Sangat 
Rendah Rendah 

Cukup 
Rendah Sedang 

Cukup 
Tinggi Tinggi 

Sangat 
Tinggi 

Sumber: Sugiono (2018) 

3.6.2 Analisa Verifikatif 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan model 

persamaan struktural (structural equation modeling – SEM) dengan bantuan 

program AMOS v.25 for windows. Variabel dalam penelitian ini adalah 

unobserved variable. Variabel unobserved tersebut dalam SEM sering disebut juga 

dengan istilah variabel laten, konstruk atau variabel tak teramati. Unobserved 
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variabel merupakan variabel yang tidak dapat diukur atau diobservasi secara 

langsung tetapi melalui indikator atau manifestasi variabelnya. Unobserved 

variabel dapat berupa variabel eksogen, variabel endogen atau variabel moderating 

maupun intervening. Observed variabel merupakan variabel yang dapat diukur 

secara langsung atau variabel yang menjelaskan unobserved variabel untuk diukur. 

Observed variabel sering disebut juga dengan istilah manifestasi variabel, indikator 

atau variabel teramati (Latan dan Ghozali, 2012). 

Alasan penelitian ini menggunakan teknik analisis SEM berkaitan dengan 

penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Konstruk diukur secara  langsung melalui indikator atau variabel manifest. 

2. Penelitian ini menggunakan konstruk dengan banyak indikator dan model 

kerangka konseptual yang sangat kompleks dengan 10 hipotesis. Hal ini dapat 

dilakukan oleh SEM yang akan mengukur unidentified model. 

Prosedur pengujian hipotesis Pengalaman religius (Religiosity memorable 

customer experience), Kepuasan pelanggan (customer satisfaction), Kedekatan 

emosional (Emotional intimacy), dan Kepercayaan pelanggan (customer trust) 

sebagai variabel intervening pengaruh antara Citra perusahaan terhadap 

Loyalitas pelanggan adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan estimasi direct effect Citra Perusahaan dengan Loyalitas 

Pelanggan 

b. Melakukan estimasi indirect effect Pengalaman religius (Religiosity 

memorable customer experience), Kepuasan pelanggan (customer 

satisfaction), dan Kepercayaan pelanggan (customer trust) terhadap 

Loyalitas Pelanggan. 

c. Melakukan estimasi indirect effect Pengalaman religius (Religiosity 

memorable customer experience), Kedekatan emosional (Emotional 

intimacy), terhadap Loyalitas Pelanggan. 

Selanjutnya adalah menentukan model fit and indices and P values dengan 

menghitung hasil tiga indikator fit yaitu average path coefficient (APC), average 

R-square (ARS), dan average variance inflation factor (AVIF). Nilai p diberikan 

untuk indikator APC dan ARS yang dihitung dengan estimasi resampling dan 

Bonferroni like corrections. Hal ini diperlukan karena keduanya dihitung sebagai 
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rata-rata parameter. Kemudian nilai p untuk APC dan ARS harus lebih kecil dari 

0,05 atau berarti signifikan. Selain itu, AVIF sebagai indikator multikolinieritas 

harus lebih kecil dari 5. Karena tujuan penelitian ini adalah pengujian hipotesis 

hubungan antar variabel laten atau strictly confirmatory, dan juga untuk 

menentukan model terbaik dari beberapa model yang berbeda, maka urutan 

indikatornya mulai dari yang terpenting yaitu ARS, AVIF, dan APC. 

Menguji output effect size  yang menyajikan hasil f-squared effect size.  Efek 

tersebut dihitung sebagai nilai absolut kontribusi individual setiap variabel laten 

prediktor pada nilai R-squared variabel laten kriterion. Dengan rumus : 

  

Effect size  dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu lemah (0,02), medium 

(0,15), dan besar (0,35). 

Model persamaan struktural digunakan dalam penelitian ini karena SEM 

dapat memungkinkan pengujian serangkaian hubungan yang relatif rumit. Untuk 

melakuan pengujian menggunakan pendekatan SEM, maka terdapat langkah-

langkah yang perlu dilakukan seperti yang dikemukakan oleh Ferdinand (2014) 

sebagai berikut:  

Langkah pertama: Pengembangan model teoritis merupakan pencarian atau 

pengembangan sebuah model yang mempunyai justifikasi teoritis yang kuat, hal 

ini telah dilakukan pada bab 2. Langkah kedua: Pengembangan diagram alur (path 

diagram) yang mempermudah peneliti melihat hubungan kausalitas yang ingin 

diujinya. Langkah ketiga: Konversi diagram alur ke dalam persamaan, yakni 

mengkonversi spesifikasi model yang telah dibangun ke dalam rangkaian 

persamaan, sebagai berikut: 

 

1. RMCE = β1CP + Z1 

2. EI = γ1RMCE + γ2KSP + Z2 

3. CS = γ3RMCE + Z3 

4. CTP = γ4KSP + Z4 

includedR
excludedRincludedR

f 2

22
2

1-
-

=
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5. CL = β2CP + γ5RMCE + γ6KYP + Z5 

Langkah keempat: Memilih matriks input dan estimasi model. Dalam 

penelitian ini menggunakan matriks input kovarian, dan menggunakan maximum 

likelihood estimation (ML) sebagai estimasi model. Langkah kelima: menangani 

masalah identifikasi dengan memperhatikan gejala-gelaja masalah identifikasi 

seperti standard error yang sangat besar, program tidak menghasilkan matriks 

informasi yang seharusnya disajikan, muncul angka-angka aneh, dan munculnya 

korelasi yang sangat tinggi. Langkah keenam: evaluasi criteria Goodness-of-fit 

dengan melihat asumsi-asumsi SEM seperti ukuran sampel, normalitas dan 

linearitas, outliers, dan multicollinearity dan singularity. Kemudian pengujian 

model didasarkan pada kriteria indeks Goodness-of-fit sebagai berikut: 

 

 

Tabel 0.5 Ringkasan Goodness-of-Fit Indices 

Goodness-of-Fit Index Cut-off Value 
Chi Square 
Significance Probability 
CMIN/DF 
RMSEA  
GFI 
AGFI 
TLI 
CFI 

Diharapkan kecil 
>0,05 
<2,00 
< 0,08 
> 0,90 
> 0,90 
> 0,95 
> 0,95 

Sumber: Ferdinand, (2014)  

 

Langkah ketujuh: Interpretasi dan modifikasi model adalah 

menginterpretasikan model memodifikasi model bagi model-model yang tidak 

memenuhi syarat pengujian yang dilakukan. 

3.6.3 Uji Hipotesis  

3.6.3.1 Uji Hipotesis 1 : Ada Pengaruh Citra Perusahaan terhadap Loyalitas 

Pelanggan 
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Untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis SEM AMOS untuk 

mengukur faktor loading, besarnya pengaruh dan model antara variabel citra 

perusahaan dengan loyalitas pelanggan. Model pengaruhnya dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 
Gambar 0.6 Diagram Pengaruh Citra Perusahaan terhadap Loyalitas Pelanggan 

 

Ho1 : γ11 = 0 Tidak ada pengaruh Citra Perusahaan terhadap Loyalitas Pelanggan  

Ha1 : γ11 ≠ 0 Ada pengaruh Citra Perusahaan terhadap Loyalitas Pelanggan  
 

3.6.3.2 Uji Hipotesis 2 : Ada Pengaruh Citra Perusahaan terhadap Loyalitas 

Pelanggan melalui Religiosity Memorable Customer Experience (pengalaman 

religius) 

Untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis SEM AMOS untuk mengukur 

faktor loading, besarnya pengaruh dan model variabel citra perusahaan pengaruh 

Citra Perusahaan terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Religiosity Memorable Customer 

Experience. 

Model pengaruhnya dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 0.7 Diagram pengaruh Citra Perusahaan terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Religiosity 

Memorable Customer Experience 
 

Ho2 : γ11, γ12 = 0 Ada pengaruh Citra Perusahaan terhadap Loyalitas 

Pelanggan melalui Religiosity Memorable Customer 

Experience (pengalaman religius) 

Ha2 : γ11, γ12 ≠ 0 Tidak ada pengaruh Citra Perusahaan terhadap Loyalitas 

Pelanggan melalui Religiosity Memorable Customer 

Experience (pengalaman religius) 

 

3.6.3.3 Uji Hipotesis 3 : Ada Pengaruh Citra Perusahaan terhadap Loyalitas 

Pelanggan melalui Religiosity Memorable Customer Experience (pengalaman 

religius) dan Kedekatan Emosional 

Untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis SEM AMOS untuk 

mengukur faktor loading, besarnya pengaruh dan model Citra Perusahaan terhadap 

Loyalitas Pelanggan melalui Religiosity Memorable Customer Experience 

(pengalaman religius) dan Kedekatan Emosional. Model pengaruhnya dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 0.8 Diagram Citra Perusahaan terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Religiosity 

Memorable Customer Experience (pengalaman religius) dan Kedekatan 
Emosional 

 
 

Ho3 : γ12, β1 = 0 Ada pengaruh  Citra Perusahaan terhadap Loyalitas 

Pelanggan melalui Religiosity Memorable Customer 

Experience (pengalaman religius) dan Kedekatan 

Emosional  

Ha3 : γ12, β1 ≠ 0 Tidak ada pengaruh Citra Perusahaan terhadap Loyalitas 

Pelanggan melalui Religiosity Memorable Customer 

Experience (pengalaman religius) dan Kedekatan 

Emosional  

3.1.1.1 Uji Hipotesis 4 : Ada pengaruh Citra Perusahaan terhadap Loyalitas 

Pelanggan melalui Religiosity Memorable Customer Experience 

(pengalaman religius), Kepuasan Pelanggan, dan Kepercayaan Pelanggan  

Untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis SEM AMOS untuk 

mengukur faktor loading, besarnya pengaruh dan model Citra Perusahaan terhadap 

Loyalitas Pelanggan melalui Religiosity Memorable Customer Experience 

(pengalaman religius), Kepuasan Pelanggan, dan Kepercayaan Pelanggan. Model 

pengaruhnya dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 0.9 Diagram pengaruh Citra Perusahaan terhadap Loyalitas Pelanggan melalui 

Religiosity Memorable Customer Experience (pengalaman religius), 
Kepuasan Pelanggan, dan  Kepercayaan Pelanggan 

 
Ho4 : γ12, γ13 = 0 Ada pengaruh  Citra Perusahaan terhadap Loyalitas 

Pelanggan melalui Religiosity Memorable Customer 

Experience (pengalaman religius), Kepuasan Pelanggan, 

dan Kepercayaan Pelanggan 

Ha4 : γ12, γ13 ≠ 0 Tidak ada pengaruh Citra Perusahaan terhadap Loyalitas 

Pelanggan melalui Religiosity Memorable Customer 

Experience (pengalaman religius), Kepuasan Pelanggan, 

dan Kepercayaan Pelanggan 

 

3.6.3.5 Uji Hipotesis 5 : Ada pengaruh Religiosity Memorable Customer Experience 

(pengalaman religius) terhadap  Loyalitas Pelanggan 
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Untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis SEM AMOS untuk 

mengukur faktor loading, besarnya pengaruh dan model variabel pengalaman 

religius dengan loyalitas pelanggan. Model pengaruhnya dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 
Gambar 0.10 Diagram pengaruh Religiosity Memorable Customer Experience (pengalaman 

religius) terhadap Loyalitas Pelanggan 
 

Ho5 : γ12, γ14 = 0 Ada pengaruh  Religiosity Memorable Customer Experience 

(pengalaman religius) terhadap Loyalitas Pelanggan 

Ha5 : γ12, γ14 ≠ 0 Tidak ada pengaruh Religiosity Memorable Customer 

Experience (pengalaman religius) terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

 

Pengembangan diagram alur dalam penelitian ini terlihat pada gambar berikut: 
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Gambar 0.11 Full Model Struktural 

 


