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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Subyek Penelitian 

1. Sejarah Perusahaan 

Tanggal 26 Agustus 1746 di Batavia (yang sekarang Jakarta) menjadi 

permulaan dalam sejarah perjalanan PT. Pos Indonesia yang didirikan oleh 

Gubernur Jendral G.W Baron yang bertujuan untuk lebih menjamin 

kemanan surat-surat penduduk terutama bagi mereka yang berdagang dari 

kantor-kantor di luar Jawa bagi mereka yang datang dan pergi ke Negeri 

Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan 

fungsi pelayanan kepada publik. 

Setelah Kantor pos Batavia didirikan, empat tahun kemudian didirikan 

Kantor pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur 

antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute 

perjalanan pos kala itu ialah melalui karawang, cirebon dan pekalongan. 

Pos Indonesia memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang 

dicatatkan di Akta Notaris Sujipto, S.H Nomor 89 bpada tanggal 21 

september 1998 dan Nomor 111 pada tanggal 28 Oktober 1998 

Perubahan status mulai dari Jawatan PTT (Post, Telegraph dan 

Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh seseorang Kepala Jawatan 

ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan 

untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga 
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statusnya menjadi Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel). Mengamati 

perkembangan zaman dimana sektor pos dan telekomunikasi berkembang pesat maka, 

pada tahn 1965 berubah menjadi perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro). 

Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi Perseroan 

Terbatas dengan nama PT Pos Indonesia (Persero). 

Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan 

kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan indonesia dengan memanfaatkan 

infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang  

menjangkau 100 persen  kota/kabupaten  hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen  

kelurahan/desa dan  940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan 

perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah 

memiliki 3.800 Kantor Pos online, serta dilengkapi elektronik mobile pos di beberapa 

kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid dan 

integrasi, sistem kode pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos 

dimana tiap jengkal daerah Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat. 

2. Visi dan Misi Perusahaan 

PT. Pos Indonesia memiliki visi yaitu menjadi pilihan layanan logistik dan jasa 

keuangan yang handal dan terpercaya sehingga mampu memberikanlayanan terbaik bagi 

masyarakat. Serta misi PT. Pos Indonesia yaitu berkomitmen kepada pelanggan untuk 

menyediakan layanan yang selalu tepat waktu dan nilai terbaik. 

3. Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 
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Struktur Organisasi Kantor Pos Kebonrejo Surabaya 

 

B. Deskriptif Hasil Penelitian 

1. Analisis Deskripsi Responden 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 

pengguna jasa pengiriman paket PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo 

Surabaya. Pembahasan dalam uraian berawal dari uraian gambaran subyek penelitian, 

yang meliputi umur, jenis kelamin, dan jenis pekerjaan. Hal ini digunakan untuk 

mengungkapkan identitas responden yang diiterprestasikan dari hasil pengolahan data 

melalui tabulasi frekuensi guna menghitung kecenderungan nominal empirik. 

Berikut karakteristik responden penelitian berdasarkan umur, jenis kelamin, dan jenis 

pekerjaan dari 98 responden yang menggunakan jasa pengiriman paket PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya yang dijadikan sampel penelitian. 

a. Gambaran Responden berdasarkan Janis Kelamin 

Merupakan demografik dari jenis kelamin pengguna jasa pengiriman PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya dapat diungkap pada tabel sebagai berikut. 

SPV 

SPRINTER SPRINTER SPRINTER SPRINTER 

KOORDINATOR ADMIN 
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Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Prosen 

Pria 56 57,1% 

Wanita 42 42,9% 

Total 98 100% 

(Sumber Data : Lampiran 3 Diolah) 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa 

pengguna jasa pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya 

terbanyak adalah mereka yang berjenis kelamin pria sebanyak 56 orang dengan 

prosentase sebesar 57,1% . Sisanya sebanyak 42 orang dengan prosentase sebesar 42,9% 

merupakam responden yang berjenis kelamin wanita. 

 

b. Gambaran Responden berdasarkan Usia 

Merupakan demografik dari usia pengguna jasa pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) 

Kantor Pos Kebonrejo Surabaya dapat diungkap pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia  Jumlah Prosen 

<20 tahun 9 9,2% 

20-29 tahun 54 55,1% 

30-39 tahun 22 22,4% 

>40 tahun 13 13, 3% 

Total 98 100% 

(Sumber Data : Lampiran 3 Diolah) 
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Berdasarkan tabel distribusi frekuensi berdasarkan usia terlihat bahwa pengguna jasa 

pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya terbanyak 

adalah mereka yang berusia 20-29 tahun sebanyak 54 orang dengan prosentase sebesar  

55,1% . Responden yang berusia 30-39 tahun sebanyak 22 orang dengan prosentase 

22,4%. Responden yang berusia diatas 40 tahun sebanyak 13 orang dengan prosentase 13, 

3%.  Sisanya sebanyak 9 responden  dengan prosentase sebesar 9,2.% adalah mereka 

yang berusia kurang dari 20 tahun. Kondisi memperlihatkan bahwa pengguna jasa 

pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Kebonrejo Surabaya adalah kaum meda 

dewasa. Hasil ini dimungkinkan karena pengguna jasa pengiriman PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya umumnya adalah mereka yang telah bekerja. 

c. Gambaran Responden berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Tabel 4. 3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Jumlah Prosen  

Mahasiswa 17 17,3% 

Karyawan Kantor 45 45,9% 

Pengusaha 13 13,3% 

Wiraswasta 23 23,5% 

Total  98 100% 

(Sumber Data : Lampiran 3 Diolah) 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi berdasarkan jenis pekerjaan terlihat pengguna 

jasa pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya terbanyak 

adalah mereka bekerja sebagai karyawan kantor sebanyak 45 Orang dengan prosentase 

sebesar 45,9%. Responden yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 23 orang dengan 

prosentase 23,5%. Responden yang masih duduk sebagai pelajar atau mahasiswa 



 
 

53 
 

sebanyak 17 orang dengan prosentase 17, 3%. Sedangkan sisanya adalah mereka yang 

bekerja sebagai pengusaha sebanyak 13 orang dengan prosentase sebesar 13,3%.  

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengguna jasa pengiriman PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya adalah karyawan kantor. hasil ini 

dimungkinkan karena letak perusahaan tersebut banyak berdiri kantor-kantor serta 

perusahaan swasta sehingga banyak yang menggunakan jasa pengiriman PT. Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya. 

2. Analisis Deskripsi Variabel 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan beberapa metode, termasuk salah 

satunya menyebarkan kuesioner kepada pengguna jasa pengiriman paket PT. Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya yang dijadikan obyek penelitian. Hal 

ini dilakukan untuk memperoleh respon yang nantinya akan dijadikan sebagai data dalam 

penelitian ini. Kuesioner yang disebarkan guna mengetahui tanggapan responden 

mengenai citra merek dan kualitas layanan dalam hubungannya dengan loyalitas 

pelanggan. 

Berikut ini merupakan hasil dari jawaban kuesioner dari masing-masing variabel 

yang dijadikan model penelitian, sebagai berikut : 

a. Deskripsi Variabel Citra Merek (X1) 

Merupakan tanggapan responden atas keyakinan dan kesan terbentuk oleh terhadap 

jasa pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya 
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Berdasarkan dari hasil jawaban kuisioner yang kembali dan telah diisi oleh 

responden mengenai citra merek atas jasa pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor 

Pos Kebonrejo Surabaya sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 4.4 

Tanggapan Responden Atas Citra Merek 

Indikator 

Variabel 

Frekuensi Total 

Skor 

N Mean  

STS TS R S SS 

Butir CM 1 

Butir CM 2 

Butir CM 3 

Butir CM 4 

Butir CM 5 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

5 

1 

2 

15 

15 

32 

38 

22 

55 

59 

44 

46 

65 

27 

20 

17 

13 

9 

402 

389 

367 

365 

375 

 

 

 

98 

4,02 

3,89 

3,67 

3,65 

3,75 

Total  0 13 122 269 86 1.898  3,79 

(Sumber Data : Lampiran. 3 Diolah) 

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan rata-rata tanggapan responden tentang citra 

merek terhadap jasa pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo 

Surabaya menyatakan setuju.  

Kondisi ini menunjukkan umumnya konsumen pengguna jasa pengiriman pada PT. 

Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya memiliki citra yang positif 

kepada perusahaan pengiriman tersebut. Karena PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 

Kebonrejo Surabaya dianggap sudah ada diseluruh pelosok daerah di Indonesia dengan 
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harga yang murah. Responden juga menganggap pelayanan  yang diberikan oleh  PT. Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya telah sesuai dengan harapan, mereka 

dengan mudah mengirimkan barang jarak jauh yang aman dan cepat sehingga mereka 

merasa puas. 

 

b. Deskripsi Variabel Kualitas Layanan (X2) 

Merupakan tanggapan responden berkaitan dengan persepsi mereka atas tingkat 

pelayanan yang diberikan PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo yang 

selama ini mereka terima. 

Berdasarkan dari hasil jawaban kuisioner yang kembali dan telah diisi oleh 

responden mengenai kualitas layanan  sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Tanggapan Responden Atas Kualitas Layanan 

Indikator 

Variabel 

Frekuensi Total 

Skor 

N Mean  

STS TS R S SS 

Butir KL 1 

Butir KL 2 

Butir KL 3 

Butir KL 4 

Butir KL 5 

Butir KL 6 

Butir KL 7 

Butir KL 8 

Butir KL 9 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

5 

7 

18 

7 

11 

5 

7 

4 

24 

36 

20 

36 

19 

35 

42 

43 

45 

57 

47 

45 

35 

41 

41 

40 

40 

42 

15 

26 

26 

8 

10 

10 

11 

8 

7 

379 

356 

384 

325 

371 

342 

351 

343 

346 

 

 

 

 

98 

 

3,79 

3,56 

3,84 

325 

3,71 

3,42 

3,51 

3,43 

3,46 
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Butir KL 10 0 7 52 33 6 332 3,32 

Total  2 136 352 421 127 3.529  3,52 

(Sumber Data : Lampiran 3 Diolah) 

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan rata-rata tanggapan responden tentang 

kualitas layanan terhadap jasa pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 

Kebonrejo menyatakan setuju.  

Kondisi ini menunjukkan umumnya konsumen menganggap pelayanan yang 

diberikan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo telah baik. Mereka 

menganggap selama ini PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo selalu 

memenuhi janji yang diberikan sesuai dengan jenis layanannya yang cepat dan tepat dan 

tidak melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dan 

responden juga menganggap bahwa PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo 

memiliki karyawan yang baik serta ramah dan sopan dalam mengayomi pelanggan. 

Responden percaya bahwa karyawan memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan 

sesuai dengan keinginan mereka. 

c. Deskripsi Variabel Loyalitas Pelanggan (Y) 

Merupakan tanggapan responden berkaitan dengan komitmen atas perilaku mereka 

untuk menggunakan jasa pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo 

Surabaya secara berulang-ulang sehingga membangun kesetiaan mereka pada perusahaan 

tersebut. 

Berdasarkan dari hasil jawaban kuisioner yang kembali dan telah diisi oleh 

responden mengenai loyalitas pelanggan  sebagai berikut 
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Tabel 4.6 

Tanggapan Responden Atas Loyalitas Pelanggan 

Indikator 

Variabel 

Frekuensi Total 

Skor 

N Mean  

STS TS R S SS 

Butir LP 1 

Butir LP 2 

Butir LP 3 

Butir LP 4 

Butir LP 5 

2 

0 

0 

0 

0 

6 

2 

5 

8 

4 

32 

43 

36 

36 

43 

41 

38 

43 

44 

40 

17 

15 

14 

10 

11 

359 

360 

360 

350 

352 

 

 

98 

3,59 

3,60 

3,60 

3,50 

3,52 

Total  2 25 190 206 67 1.781  3,60 

(Sumber Data : Lampiran 3 Diolah) 

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan rata-rata tanggapan responden tentang 

loyalitas mereka menggunakan jasa pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 

Kebnorejo Surabaya menyatakan setuju.  

Kondisi ini menyatakan bahwa umumnya pelanggan yang dirasakan pelayanan yang 

dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya telah baik 

sehingga membuat mereka menggunakan jasa pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) 

Kantor Pos Kebonrejo Surabaya berulang dan mereka juga bersedia untuk 

merekomendasikan perusahaan tersebut kepada orang lain untuk menggunakan jasanya 

ketika akan melakukan pengiriman barang serta tidak terpengaruh oleh bujukan atau 
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tawaran dari perusahaan lain untuk beralih dari pelanggan PT. Pos Indonesia (Persero) 

Kantor Pos Kebonrejo Surabaya 

 

3. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

1) Uji Validitas Variabel Citra Merek 

Variabel citra merek ini dikur dengan 5 item pernyataan. Hasil pengujian yang telah 

dilakukan tampak pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.7 

Uji Validitas Variabel Citra Merek 

Indikator Citra 

Merek  

Pearson Correlation Tingkat Sig Keterangan  

Butir CM 1 

Butir CM 2 

Butir CM 3 

Butir CM 4 

Butir CM 5 

0,558 

0,642 

0,516 

0,626 

0,565 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid  

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

(Sumber Data : Lampiran 4 Diolah) 

Berdasarkan tabel ditas dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada 

variabel citra merek mempunyai signifikasi uji korelasi dibawah 0,05 dengan angka kritis 

r Product moment yang lebih besar dari pada nilai kritis sebesar 0,30 sehingga kuesioner 

yang disebarkan dinyatakan valid. 

2) Uji Validitas Variabel Kualitas Layanan 
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Variabel kualitas layanan ini diukur dengan sepuluh  item pernyataan. Hasil 

pengujian yang telah dilakukan tampak pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.8 

Uji Validitas Variabel Kualitas Layanan 

Indikator Kualitas 

Layanan 

Pearson 

Correlation 

Tingkat 

Sig 

Keterangan  

Butir KL 1 

Butir KL 2 

Butir KL 3 

Butir KL 4 

Butir KL 5 

Butir KL 6 

Butir KL 7 

Butir KL 8 

Butir KL 9 

Butir KL 10 

0,434 

0,546 

0,481 

0,456 

0,388 

0,429 

0,524 

0,476 

0,669 

0,547 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

(Sumber Data : Lampiran 4 Diolah) 

Berdasarkan tabel ditas dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada 

variabel Kualitas Layanan mempunyai signifikasi uji korelasi dibawah 0,05 dengan angka 

kritis r Product moment yang lebih besar dari pada nilai kritis sebesar 0,30 sehingga 

kuesioner yang disebarkan dinyatakan valid. 

3) Uji Validitas Variabel Loyalitas Pelanggan 

Variabel loyalitas pelanggan ini diukur dengan lima item pernyataan. Hasil pengujian 

yang telah dilakukan tampak pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 

Validitas Variabel Loyalitas Pelanggan 

Indikator  Pearson Correlation Tingkat Sig Keterangan  

Butir LP 1 

Butir LP 2 

Butir LP 3 

Butir LP 4 

Butir LP 5 

0,623 

0,645 

0,637 

0,683 

0,787 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

(Sumber Data : Lampiran 4 Diolah) 

Berdasarkan tabel ditas dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada 

variabel Loyalitas pelanggan mempunyai signifikasi uji korelasi dibawah 0,05 dengan 

angka kritis r product moment yang lebih besar dari pada nilai kritis sebesar 0,30 

sehingga kuesioner yang disebarkan dinyatakan valid. 

b. Uji Realibitas 

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengukuran 

sekali saja. Untuk mengukur reliabilitas dengan melihat cronbach alpha. Suatu konstruk 

atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60. 

(Sugiyono, 2016) 

Dari hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 
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Tabel 4.10 

Nilai Alpha Cronbach Masing Masing Variabel 

Variabel Alpha Cronbach Nilai Kritis Keterangan 

Citra Merek 0,721 0,60 Valid 

Kualitas Layanan 0,710 0,60 Valid 

Loyalitas Pelanggan 0,694 0,60 Valid 

(Sumber Data: Lampiran 4 Diolah) 

Berdasarkan tabel diatas terlihat nilai cronbach’s alpha masing-masing variabel lebih 

besar 0,60 yang berarti butir-butir pernyataan dari seluruh variabel seluruhnya reliabel 

dan dapat digunakan dalam penelitian. 

4. Uji Asumsi Klasik 

Dalam suatu persamaan regresi harus bersifat BLUE (Best Linier Unbiased 

Estimator), artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan  uji t tidak boleh bias. Untuk 

menghasilkan keputusan yang BLUE maka harus dipenuhi beberapa asumsi dasar klasik 

Berdasarkan Uji Asumsi Klasik yang telah dilakukan diperoleh hasil, sebagai berikut 

: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah dari 

variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, dapat diuji dengan 

pendekatan grafik. Grafik normalitas disajikan dalam gambar berikut : 

Gambar 4.2 
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Grafik Pengujian Normalitas Data 

 

(Sumber Data : Lampiran 5 Diolah ) 

Dari grafik ditas dapat diketahui bahwa distribusi data telah mengikuti garis diagonal 

antra 0 (nol) dengan pertemuan sumbu Y (Expected Cum. Prob) dengan sumbu X 

(Observed Cum Prob) hak ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini telah 

berdistribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedaktisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terdapat 

kesamaan varian dari residu dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain sama, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 
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Hasil pengujian heteroskedastisitas nampak pada grafik heteroskedastisitas sebagai 

berikut: 

Gambar 4.3 

Heteroskedastisitas pada Regresi Linier Berganda 

 

(Sumber Data : Lampiran 5 Diolah)  

Dari gambar diatas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola 

tertentu yang jelas, serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pengguna heteroskedastisitas pada model regresi. 

Hal ini menunjukkan bahwa estimasi regresi linier berganda layak digunakan untuk 

interprestasi dan analisa lebih lanjut. 

 

 

c. Uji Kolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya 
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tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Hasil pengujian multikolinieritas yang telah 

dilakukan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Kolinieritas 

 

Variabel  

 

Nilai Tolerance 

 

Nilai VIF 

 

Keterangan 

Citra Merek 0,936 1,068 Bebas Multikolonieritas 

Kualitas Layanan 0,936 1,068 Bebas Multikolonieritas 

(Sumber Data : Lampiran 5 Diolah) 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai Variance 

Influence Factor (VIF) Pada seluruh variabel masing-masing lebih kecil dari 10, dan 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka hal ini berarti dalam persamaan 

regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bisa disebut juga 

dengan bebas dari Multikolinieritas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam 

penelitian. 

 

 

5. Analisa Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahu seberapa besar pengaruh 

faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu citra merek, kualitas layanan 

terhadap loyalitas pelanggan secara linier. Hasil pengujian regresi yang telah dilakukan 

pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.251 1.620  .772 .442 

Citra Merek .230 .075 .242 3.053 .003 

Kualitas 

Layanan 
.415 .056 .588 7.425 .000 

a. Dependent Variable : Loyalitas Pelanggan 

(Sumber Data: Lampiran 5 Diolah) 

Berdasarkan data tabel diatas persamaan regresi yang didapat adalah : 

Y= 1,251 + 0,230X1 + 0,415X2 

Dari persamaan regresi diatas dapat di uraikan sebagai berikut: 

a. Besarnya nilai konstanta (a) adalah 1,251 memperlihatkan bahwa jika variabel bebas 

yang terdiri dari citra merek dan kualitas layanan tidak ada perubahan atau sebesar = 0, 

maka loyalitas pelanggan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo 

Surabaya akan sebesar 1,251 

b. Koefisien regresi citra merek (b1) menunjukkan arah hubungan positif antara variabel 

tersebut dengan loyalitas pelanggan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 

Kebonrejo Surabaya. Hasil ini menujukkan bahwa semakin baik citra merek yang 

tertanam di benak pelanggan akan semakin meningkatkan loyalitas pada jasa 

pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya. 

c. Koefisien regresi kualitas layanan (b2) menunjukkan arah hubungan positif (searah) 

antar variabel tersebut dengan loyalitas pelanggan jasa pengirima PT. Pos Indonesia 
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(Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya. Hasil ini menujukkan bahwa semakin baik 

kualitas jasa yang diberikan akan semakin meningkatkan loyalitas mereka pada jasa 

pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya. 

6. Uji Hipotesis 

1) Uji F 

Dalam penelitian ini pengujian secara simultan menggunakan uji F, yaitu untuk 

menguji signifikasi pengaruh variabel bebas yang terdiri dari citra merek dan kualitas 

layanan secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan jasa pengiriman PT. Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya. 

 

 

 

Adapun prosedur pengujian yang digunakan, sebagai berikut : 

- Jika Sig F > 0,05, menunjukkan variabel citra merek dan kualitas layanan secara 

bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

- Jika Sig F < 0,05, menunjukkan variabel citra merek dan kualitas layanan secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Hasil pengujian yang telah dilakukan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.13 

ANOVA
a
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Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 100,611 2 50, 305 40,530 .000
b
 

Residual 110,465 95 1,241   

Total 211,076 97    

a. Dependent Variable: Loyalitas Pelanggan 

(Sumber Data : Lampiran 5 Diolah) 

 

Berdasarkan tabel diatas tingkat signifikan uji F = 0,000 < 0,05 (level of 

signifan),yang mengindikasikan bahwa pengaruh variabel bebas yang terdiri dari citra 

merek dan kualitas layanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan jasa pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo 

Surabaya kondisi ini menunjukkan bahwa naik turunnya loyalitas pelanggan dipengaruhi 

oleh seberapa baik citra merek serta kualitas layanan yang diberikan oleh PT. Pos 

Indonesia Surabaya (Kantor Pos Kebonrejo). 

2) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase kontribusi variabel 

citra merek dan kualitas layanan secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan jasa 

pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya. Hasil pengujian 

yang telah dilakukan pada tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.14 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .690
a
 .477 .465 1,11408 

(Sumber Data : Lampiran 5 Diolah) 

Hasil pengujian tersebut diatas diketahui R square (R
2
) sebesar 0,477 menunjukkan 

sumbangan citra merek dan kualitas layanan secara bersama-sama terhadap loyalitas 

pelanggan jasa pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya 

sebesar 47,7%. Sedangkan sisanya (100%-47 = 52,3%) disumbang oleh faktor lain. 

Koefisien relasi berganda digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara citra 

merek dan kualitas layanan secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan jasa 

pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya. koefisien 

korelasi berganda ditunjukkan dengan (R) sebesar 0,690 menunjukkan korelasi atau 

hubungan antara variabel tersebut secara simultan terhadap loyalitas pelanggan jasa 

pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya memiliki 

hubungan yang erat sebesar 69,0%. 

3) Uji t 

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh variabel 

independen secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap variabel dependen. 

Adapun kriteria pengujian yang digunakan, sebagai berikut : 
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- Jika Sig t > 0,05, menunjukkan variabel citra merek dan kualitas layanan secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

- Jika Sig t < 0,05, menunjukkan variabel citra merek dan kualitas layanan secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Hasil pengujian uji t dan tingkat signifikasi dari masing-masing variabel citra merek 

dan kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan jasa pengiriman PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Analisis Uji t 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.251 1.620  .772 .442 

Citra Merek .230 .075 .242 3.053 .003 

Kualitas 

Layanan 
.415 .056 .588 7.425 .000 

(Sumber Data : Lampiran 5 Diolah) 

Dari tabel diatas selanjutnya dapat diuraikan pengaruh masing-masing model 

penelitian terhadap loyalitas pelanggan jasa pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) 

Kantor Pos Kebonrejo Surabaya sebagai berikut : 

1) Uji pengaruh variabel citra merek terhadap loyalitas pelanggan  

Hasil pengujian diperoleh tingkat signifikan variabel citra merek sebesar 0,003 < α = 

0,050 (level of signifikan). Kondisi ini memperlihatkan pengaruh variabel tersebut 
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terhadap loyalitas pelanggan jasa pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 

Kebonrejo Surabaya adalah signifikan. 

2) Uji pengaruh variabel kualitas layanan terhadap loyalitas pelanggan 

Hasil pengujian diperoleh tingkat signifikan variabel kualitas layanan sebesar 0,000 < α  

= 0,050 (level of signifikan). Kondisi ini memperlihatkan pengaruh variabel tersebut 

terhadap loyalitas pelanggan jasa pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 

Kebonrejo Surabaya adalah signifikan. 

C. Pembahasan  

Loyalitas pelanggan merupakan komiten yang dipegang teguh untuk membeli ulang 

atau berlangganan terhadap suatu produk, baik barang maupun jasa tertentu. Loyalitas 

pelanggan merupakan manifestasi dari dan kelanjutan dari kepuasan pelanggan dalam 

menggunakan fasilitas maupun jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan agar 

tetap menjadi pelanggan dari perusahaan tersebut. 

Konsumen yang loyal merupakan aset penting bagi perusahaan untuk meningkatkan 

keuntungan sehingga perusahaan selalu menjaga hubungan baik dengan pelnanggan 

untuk mempertahankan pelanggan agar tidak berpindah ke merek lain. 

Dari hasil analisis statistik yang telah dilakukan menunjukkan citra merek dan 

kualitas layanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan jasa pengiriman PT. Pos 

Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya ditentukan seberapa baik citra merek 

serta kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Hasil ini juga didukung 

dengan tingkat koefisien determinasi sebesar 47,7% menunjukkan hubungan antar 

variabel tersebut terhadap loyalitas pelanggan jasa pengiriman PT. Pos Indonesia 
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(Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya sangat erat yang dikarenakan citra merek pada 

PT. Pos sudah memberikan kualitas layanan yang baik seperti PT. Pos sudah ada 

diseluruh pelosok Indonesia. 

1. Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Hasil pengujian menunjukkan citra merek berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan jasa pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 

Kebonrejo Surabaya. Kondisi ini memperlihatkan semakin baik citra PT. Pos Indonesia 

(Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya yang melekat dibenak pelanggan akan semakin 

meningkatkan loyalitas mereka pada perusahaan tersebut. 

Citra Merek merupakan seperangkat asosiasi unik yang ingin diciptakan atau 

dipelihara (Kotler dan Amstrong 2008). Merek yang diyakini oleh konsumen terhadap 

suatu merek sangat bervariasi tergantung pada persepsi masing-masing individu. Saat ini 

masyarakat mulai terbuka wawasannya mengenai kualitas performance atas suatu produk. 

Citra yang positif akan memberikan arti yang baik pada produk perusahaan tersebut dan 

seterusnya dapat meningkatkan jumlah penjumlahan. Sebaliknya penjualan produk suatu 

perusahaan akan jatuh atau mengalami kerugian jika citranya dipandang negatif oleh 

konsumen, hasil ini mendukung penelitian dari Sinaga (2016) yang berjudul pengaruh 

kualitas layanan dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan studi pelanggan KFC 

Metrocity Pekanbaru yang menunjukkan citra merek berpengaruh secara signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan baik secara simultan terhadap loyalitas pelanggan. 
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2. Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan 

Hasil menunjukkan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan jasa PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kebonrejo Surabaya. 

Kondisi ini menunjuukkan sebaik baik layanan jasa yang diberikan akan membuat 

konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. 

Kualitas Layanan merupakan bsebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan 

pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi kebutuhan (Sopiah dan 

Etta 2013). Kualitas yang baik akan meningkatkan keunggulan yang diharapkan untuk 

memenuhi pelanggan yang membuat konsumen menjadi loyal. Sebagian besar pelanggan 

yang menetapkan untuk tetap loyal dalam menggunakan jasa pengiriman barang karena 

terdapat dorongan oleh pelayanan yang diterimanya dan konsumen tersebut merasa puas 

atas pelayanan yang diterima. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Syahputra (2015) yang berjudul pengaruh kualitas layanan dan citra merek terhadap 

loyalitas nasabah Perum Pegadaian cabang bekasi yang dimana kualitas layanan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan baik secara simultan dan parsial. 

 


