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MOTTO 

 

 

“Semakin banyak ilmu yang kita pelajari, maka akan semakin mudah bagi kita 

untuk memahami ilmu yang lainnya” 

“Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia adalah 

orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah berhenti 

 untuk belajar” 

“Kesuksesan tidak akan bertahan jika dilalui dengan jalan pintas” 

“Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit 

berpikir” 

(Penulis) 
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ABSTRAK 

 

Nama: SABRAN, NIM: 1721100011, Skripsi dengan judul: “PENGARUH 

KARAKTERISTIK KEPERCAYAAN, KEPUASAN, MEREK DAN SWITCHING 

BARRIER TERHADAP CUSTOMER RETENTION  (Survey Pada Pelanggan 

Penerbangan Lion Air Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo)”, Fakultas 

Ekonomi Program Studi Manajemen, Universitas Widya Dharma Klaten 2021. 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik 
kepercayaan terhadap customer retention, 2) untuk mengetahui dan menganalisis  pengaruh 
kepuasan konsumen terhadap  customer retention, 3) untuk mengetahui dan menganlisis 
pengaruh merek terhadap customer retention, 4) untuk mengetahui  dan  menganalisis  
pengaruh switching barriers  terhadap  customer retention, 5). untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh karakteristik kepercayaan, kepuasan, merek  dan switching barriers    
terhadap customer retention. 

Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. Sampel dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 150 dari pelanggan penerbangan Lion Air  Bandar Udara 
Internasional Adi Soemarmo. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas : karakteristik 
kepercayaan (X1), kepuasan (X2), merek (X3) dan switching barriers (X4)    serta variabel 
terikat (Y) : customer retention. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier 
berganda dengan bantuan program SPSS.  

Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara sendiri-
sendiri antara karakteristik kepercayaan, kepuasan, merek dan switching barriers berpengaruh 
positif terhadap customer retention karena t hitung karakteristik kepercayaan = 4.136, 
kepuasan = 0,709, merek = 2,359 dan switching barriers  = -1,512. Ketiga hasil tersebut 
berada di atas taraf signifikansi 5 % (0,05) dan lebih besar dari t tabel 0,159.Dengan demikian 
hopotesis penelitian yang berbunyi : 1) ada pengaruh yang signifikan karakteristik 
kepercayaan terhadap customer retention, 2) ada pengaruh yang signifikan kepuasan terhadap 
customer retention, 3) ada pengaruh yang signifikan merek terhadap customer retention, 
semua terbukti, sedangkan switching barriers  tidak berpengaruh terhadap   customer 
retention 
 
 
 
 
Kata kunci: karakteristik kepercayaan, kepuasan, merek, switching barriers dan customer 

retention 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan antar perusahaan jasa yang semakin kompetitif yang ada pada 

jaman modern seperti sekarang ini membuat beberapa perusahaan jasa yang ada 

terdorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka kepada para 

pelanggannya, dimana hal tersebut dilakukan demi menjaga loyalitas para 

pelanggannya agar senantiasa tetap selalu menggunakan jasa layanan yang telah 

perusahaan jasa tersebut berikan. Selain dapat menjaga loyalitas pelanggan 

peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan jasa juga dapat 

menjadi nilai tambah tersendiri bagi publik secara luas terhadap suatu perusahaan 

jasa tersebut  

Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi 

seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia 

akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang- orang yang lebih 

dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai (Moorman, 1993). Menurut 

Rousseau et al (1998), kepercayaan adalah wilayah psikologis yang merupakan 

perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang 

baik dari orang lain. Kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai kesediaan satu 

pihak untuk menerima resiko dari tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa 

pihak lain akan melakukan tindakan penting untuk pihak yang mempercayainya, 

terlepas dari kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan 

pihak yang dipercaya (Mayer et al, 1995). 2001). 
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Banyak ahli yang menjelaskan tentang pentingnya kualitas pelayanan, 

salah satunya Tjiptono (2007) yang mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai 

suatu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen 

dengan penyampaian yang tepat dan juga berimbang. Penjelasan lain akan 

pentingnya kualitas pelayanan dalam sebuah kegiatan perusahaan juga pernah 

dikemukakan sebelumnya oleh Kotler (2000:25) dimana menurutnya kualitas 

pelayanan merupakan bentuk totalitas yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam 

memuaskan pelanggannya baik secara terlihat maupun tersembunyi apabila suatu 

perusahaan tersebut ingin mencapai sebuah keberhasilan. 

Dengan kondisi persaingan dalam sektor usaha ini semakin banyak dan 

ketat, maka situasi tersebut menyebabkan hal yang positif bagi konsumen. 

Konsumen menjadi semakin banyak alternatif pilihan terhadap produk dan jasa 

yang ditawarkan oleh produsen (Assael, 2001). Di sisi lain, produsen juga dituntut 

untuk mempunyai kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan ini untuk 

memenangkan ataupun untuk mendapatkan hati konsumen agar memilih layana 

jasa yang penerbangan ditawarkan tersebut. 

Bitner (2009) menunjukkan adanya pengaruh kepuasan konsumen 

terhadap perilaku berpindah ke maskapai penerbangan yang lain. Kemungkinan 

berpindah maskapai penerbangan dipengaruhi oleh hal ini, ketika konsumen 

merasa puas terhadap suatu maskapai  maka kemungkinannya untuk berpindah ke 

maskapai yang lain semakin kecil, tetapi kemungkinan konsumen untuk berpindah 

ke maskapai yang lain menjadi lebih besar ketika konsumen tidak merasa puas 

terhadap pelayanan yang ada. Konsumen yang merasa lebih puas, maka 

ingatan dimiliki oleh konsumen  terhadap  suatu  produk  yang  ada  akan  

menjadi  lebih  besar (Anderson dan Sullivian, 1993; Fornell,1992). Dengan 
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kondisi tersebut maka kepuasan merupakan suatu hal yang harus dapat diberikan 

suatu produk untuk membuat konsumen menjadi lebih mudah mengingat produk 

tersebut. Tidak hanya kepuasan konsumen yang berperan penting dalam 

mempengaruhi ingatan konsumen, tetapi karakteristik kepuasan, merek  dan 

switching barriers juga mempunyai peranan yang penting dalam hal tersebut. 

Fenomena menarik yang terjadi adalah semakin banyaknya alternatif 

maskapai penerbangan. Dengan kondisi tersebut maka dapat dipastikan akan terjadi 

persaingan yang semakin bertambah antar provider maskapai penerbangan. 

Keadaan tersebut menyebabkan konsumen akan dengan mudahnya dapat berpindah 

naskpai dan cenderung berganti-ganti jenis provider maskapai penerbangan. 

Switching cost tidak hanya dapat diukur dengan moneter (nilai harga), tetapi juga 

efek psikologis yang dapat membuat konsumen baralih pada perusahaan baru, pada 

maskapai yang  baru (Klemperer, 1995; Kim et al, 2003). Kecenderungan perilaku 

beralih merek yang terjadi di kalangan konsumen penyedia layanan provider 

maskapai penerbangan tersebut merupakan tantangan bagi setiap perusahan untuk 

memenangkan persaingan dengan membuat konsumen menjadi selalu mengingat 

kelebihan yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan yang akan berguna 

terhadap kepentingan perusahaan. Kecenderungan beralih maskapai tersebut terjadi 

karena adanya tawaran menarik dari maskapai penerbangan baru. Tawaran tersebut 

dapat berupa fitur baru dan kecanggihan yang ada, harga yang bersaing 

ataupun dengan adanya program bundling. 

Kondisi yang demikian membuat perusahaan harus dapat membuat 

konsumen mempunyai rasa kepercayaan terhadap produsen tersebut. 

Maskapai penerbangan  dituntut untuk mengerti kebutuhan ataupun 

keinginan yang diharapkan oleh konsumen. Selain itu, fitur yang ditawarkan 
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adalah fitur yang memang berkualitas dan dapat diandalkan sehingga konsumen 

akan selalu percaya terhadap maskapai penerbangan tesebut. 

Kepercayaan pada merek adalah kesediaan konsumen untuk mengarah 

pada suatu merek dan mengabaikan resiko dikarenakan harapan bahwa merek 

tersebut akan memberikan manfaat positif baginya (Lau & Lee, 1999). 

Kepercayaan terhadap merek dikonsepkan sebagai suatu kepercayaan kelompok 

atau konsumen terhadap partner dalam keandalan dan integritas (Morgan and 

Hunt, 1994). Dengan hal tersebut maka kepercayaan terhadap merek merupakan 

sebuah hal yang harus diperoleh perusahaan jika menginginkan konsumen selalu 

mengingat ataupun melakukan pembelian terhadap produk sebelum, ataupun yang 

sama. Produsen sebuah produk jika telah mendapatkan kepercayaan dari konsumen 

maka akan memudahkan produsen tersebut dalam memasarkan sebuah produk.  

Customers retention merupakan salah satu kunci dalam menentukan 

besarnya tingkat profitabilitas dari sebuah perusahaan (Desai dan Mahajan 1998). 

Dengan mengacu pada pernyataan tersebut ketika sebuah merek mampu 

menciptakan customers retention terhadap merek tersebut, maka untuk 

memperoleh profitabilitas yang tinggi dapat dicapai dengan lebih mudah. Dengan 

kondisi tersebut sebuah perusahaan akan menjadi mudah dalam mempertahankan 

kondisi financial perusahaan yang bersangkutan. 

Selain itu, pentingnya customers retention terhadap perusahan adalah 

dalam menentukan seberapa besar perusahaan tersebut mampu menguasai pasar 

(Appiah-Adu, 1999). Ketika dalam pikiran konsumen telah tercipta suatu 

pemikiran bahwa merek tersebut mempunyai kinerja bagus, maka sangat 

menguntungkan bagi produsen merek tersebut. Ketika hal tersebut terjadi, 

sebuah perusahaan akan semakin mudah dalam mempertahankan konsumen 
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serta mempermudah dalam mendapatkan konsumen baru. Disamping 

customers retention perlu juga memperhatikan switching barriers karena 

switching barriers didefinisikan sebagai suatu penilaian konsumen terhadap 

sumber daya dan kesempatan yang dibutuhkan untuk melakukan 

perpindahan atau alternatif, dalam batasan untuk mencegah tindakan 

perpindahan tersebut (Bansal and Taylor, 1992). 

Menurut Aaker (dalam Kotler&Keller), kesetiaan terhadap merek 

merupakan salah satu aset dan liabilitas merek berkaitan dengan 

kemampuan merek menambah atau mengurangi nilai yang diberikan kepada 

pengguna atau konsumen produk tersebut. Dengan hal tersebut, jika sebuah  

merek dapat membuat konsumen setia terhadap produk tersebut, maka nilai 

yang diberikan telah sampai dan sesuai dengan keinginan konsumen. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menguraikan lebih 

jauh bagaimana keadaan tersebut dapat terjadi dan bagaimana menemukan 

solusi yang terbaik dalam mengatasi masalah tersebut sehingga penulis 

ingin mengangkat judul “PENGARUH KARAKTERISTIK 

KEPERCAYAAN, KEPUASAN, MEREK DAN SWITCHING 

BARRIER TERHADAP CUSTOMER RETENTION (Survey Pada 

Pelanggan Penerbangan Lion Air Bandar Udara Internasional Adi 

Soemarmo). 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam penelitian ini penulis mempunyai alasan tertentu dalam 

pemilihan judul tersebut, adapun alasanya tersebut sebagai berikut: 
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1. Alasan Subjektif 

a. Ingin mendalami tentang keterkaitan pengaruh karakteristik 

kepercayaan, kepuasan, merek dan Switching Barrier terhadap 

Costumer retention 

b. Lokasi penelitian ditempat peneliti bekerja. 

2. Alasan Objektif 

a. Ingin menguji : faktor manakah dari karakteristik kepercayaan, 

kepuasan, merek dan  switching barrier  yang  memberikan pengaruh 

terbesar terhadap Costumer retention  

b. Ingin menguji : pentingnya pengaruh karakteristik kepercayaan, 

kepuasan, merek dan switching barrier  terhadap Costumer retention. 

C. Penegasan Judul 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti harus 

mengetahui maksud arti penelitian. Dengan mengetahui konsep penelitian 

diharapkan tidak terjadi kekeliruan dalam pemecahan masalah.  

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengertian Kepercayaan 

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang 

lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan 

kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks 

sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih 

memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang- orang yang lebih 

dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai (Moorman, 2003).  
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2. Pengertian Kepuasaan 

Menurut Kotler (2012) kepuasan konsumen adalah hasil yang dirasakan 

oleh pembeli yang mengalami kinerja sebuah perusahaan yang sesuai 

dengan harapannya. Pelanggan merasa puas kalau harapan mereka 

terpenuhi, dan merasa amat gembira kalau harapan mereka terlampaui. 

Pelanggan yang puas cenderung tetap loyal lebih lama, membeli lebih 

banyak, kurang peka terhadap perubahan harga dan pembicaraannya 

menguntungkan perusahaan. 

3. Pengertian Merek 

Fandy Tjiptono (2015) yaitu “Merek adalah tanda yang berupa gambar, 

nama, kata, huruf huruf, angka angka, susunan warna, atau kombinasi 

dari unsur unsuru tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan 

dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. Merek merupakan suatu 

bentuk identitas dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen 

yang dapat membedakan produk perusahaan dari produk pesaing yang 

terbentuk suatu nama, kata, tanda, symbol atau disain, atau kombinasi 

dari semua hal tersebut 

4. Pengertian Switching barriers 

Switching barriers didefinisikan sebagai suatu penilaian konsumen 

terhadap sumber daya dan kesempatan yang dibutuhkan untuk 

melakukan perpindahan atau alternatif, dalam batasan untuk mencegah 

tindakan perpindahan tersebut (Bansal and Taylor, 2002). 

5. Customer Retention  
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Customer retention adalah penghubungan antara loyalitas pelanggan 

dan profitabilitas (Anderson dan Mittal, 2000). Meskipun dalam 

beberapa literatur menyatakan ada hubungan antara loyalitas dan 

retensi, tapi salah jika mengasumsikan bahwa semua pelanggan yang 

melakukan repeat purchase atau pembelian ulang suatu produk adalah 

loyal terhadap perusahaan atau penyedia layanan dan pelanggan yang 

loyal adalah yang melakukan pembelian ulang. 

D. Identifikasi Masalah 

1. Menganalisis karakteristik kepercayaan terhadap customer retention . 

2. Menganalisis kepuasan terhadap customer retention. 

3. Menganalisis merek terhadap customer retention. 

4. Menganalisis Switching barriers terhadap customer retention. 

E. Pembatasan Masalah 

Dalam menyusun skripsi ini peneliti membatasi masalah untuk 

memudahkan analisis agar dalam penelitian ini memperoleh pengetahuan 

yang   mendalam    tentang    objek    yang   diteliti,   sehingga  data  yang 

dikumpulkan bisa dipelajari secara keseluruhan dan berintegrasi. 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengaruh karakteristik kepercayaan terhadap customer retention.  

2. Kepuasan konsumen terhadap customer retention. 

3. Merek terhadap customer retention. 

4. Switching barriers terhadap customer retention 
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F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka pokok permasalahannya 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah karakteristik kepercayaan  mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap customer retention? 

2.  Apakah kepuasan konsumen mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap customer retention? 

3. Apakah merek mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap customer 

retention ? 

4. Apakah  terhadap Switching barriers mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap customer retention ? 

5. Apakah karakteristik kepercayaan, kepuasan, merek dan switching 

barriers  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap customer 

retention ? 

G. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan  dan  menguji sesuatu pendapat yang benar dan nyata pada 

objek yang diteliti.  

Namun secara spesifikasi tujuan penelitian adalah : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik kepercayaan 

terhadap customer retention. 

b. Untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh kepuasan konsumen 

terhadap  customer retention. 
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c. Untuk mengetahui dan menganlisis pengaruh merek terhadap customer 

retention.  

d. Untuk mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh switching barriers  

terhadap  customer retention.  

e. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakteristik kepercayaan, 

kepuasan, merek  dan switching barriers    terhadap customer retention.  

 

H. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penulisan Skripisi ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dalam perkembangan teori dan ilmu  pengetahuan yang terkait 

dengan pengaruh karakteristik kepercayaan, kepuasan, merek dan 

switching barriers    terhadap customer retention. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Mengetahui Pengaruh  switching barriers terhadap customer retention 

pada pada maskapai penerbangan Lion Air sebagaimana dapat 

digunakan pertimbangan bagi manajemen untuk membuat kebijakan. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat mengetahui dan memecahkan masalah mengenai berapa besar 

pengaruh yang terjadi antara karakteristik kepercayaan, kepuasan, 

merek dan switching barriers    terhadap customer retention. 

c. Bagi Pembaca 
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Dapat dijadikan wawasan  pengetahuan  tentang pengaruh karakteristik 

kepercayaan, kepuasan, merek dan switching barriers    terhadap 

customer retention. Dan juga dapat digunakan sebagai tinjauan 

penelitian selanjutnya. 

I. Kerangka Pemikiran 

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas 

diatas selanjutnya akan diuraikan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran 

penelitian dijelaskan pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

        H1 

H2 

H3 

 

H4 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran 

J.  Hipotesis 

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

1. Diduga Variabel  karakteristik kepercayaan berpengaruh positif terhadap 

Customer Retention.  

Karakteristik 

Kepercayaan (X1) 

Kepuasan (X2) 

Merek (X3) 

Customer Retention 

(Y) 

 

Switching barrier (X4) 

(Y) 
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2. Diduga Variabel   kepuasan berpengaruh  positif terhadap Customer 

Retention.  

3. Diduga Variabel   merek  berpengaruh  positif terhadap Customer Retention.  

4. Diduga Variabel   switching barrier berpengaruh positif terhadap Customer 

Retention.  

5. Diduga variabel karakteristik kepercayaan, kepuasan, merek  dan switching 

barrier berpengaruh positif terhadap Customer Retention. 

 

K.  Sistematika Penulisan 

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian 

sesuai dengan judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis 

menyusun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I.  Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, alasan pemilihan judul, penegasan judul, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen 

pemasaran, karakteristik kepercayaan, kepuasan, merek, 

switching barrier, customer retention serta penelitian 

terdahulu. 

BAB III. Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian, dan 

gambaran umum tentang objek penelitian. 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis yang 

dicari penyelesaiannya. 
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BAB V. Simpulan dan Saran, berisi tentang simpulan dan saran 

diajukan dalam hasil akhir penelitian.  

 

 

 

 

 

 



 
 

95 
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Simpulan 

Penelitian ini dilakukan  untuk menguji pengaruh variabel Pengaruh 

Karakteristik Kepercayaan, Kepuasan, Merek Dan Switching Barrier 

Terhadap Customer Retention  (Survey Pada Pelanggan Penerbangan Lion 

Air Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo) 

Dari hasil dan analisis  data  serta  pembahasan  pada  bab  

sebelumnya  dapat  disimpulkan sebagai berikut ini : 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu  Y =  7,032 + 0,273 X1 + 0,048 X2 + 0,221 X3 - 

0,118 X4. Dari persamaan  regresi  linier berganda di atas dapat diartikan 

sebagai berikut: 

a. Konstanta 7,032 menunjukkan bila tanpa ada karakteristik kepercayaan, 

kepuasan, merek dan Switching Barrier, masih ada Customer Retention  

sebesar 7,032 satuan Customer Retention.   

b. Nilai  0,273  pada  variabel    karakteristik kepercayaan  (X1)  menunjukkan  

bila karakteristik kepercayaan  dinaikkan satu satuan maka Customer 

Retention  akan naik 0,273  satuan Customer Retention. 

c. Nilai 0,048 pada variabel kepuasan (X2) menunjukkan bila kepuasan 

dinaikkan satu satuan maka Customer Retention akan naik 0,048 satuan 

Customer Retention. 
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d. Nilai 0,221 pada variabel merek (X3) menunjukkan bila merek dinaikkan satu 

satuan maka Customer Retetion  akan naik 0,221 satuan Customer Retetion. 

e. Nilai -0,118 pada variabel Switching Barrier  (X4) menunjukkan bila 

Switching Barrier  dinaikkan satu satuan maka Customer Retetion akan naik -

0,118 satuan. 

Ketiga Variabel   bernilai   positif  yaitu  karakteristik kepercayaan, kepuasan 

dan merek yang   berarti   bahwa  ketiga  variabel berpengaruh terhadap 

Customer Retention pada pelanggan penerbangan Lion Air Bandar Udara 

Internasional Adi Soemarmo.  

2. Dari  hasil uji  t  dengan SPSS diperoleh nilai t hitung untuk X1= 0,273,   X2= 

0,048, X3 = 0,221 dan X4 = -0,118 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dengan 

menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut berada di bawah 

taraf 5%.  Untuk X1, t hitung sebesar 0,273, > t tabel sebesar 0,159 sehingga 

hipotesis dapat diterima yang berarti terdapat pengaruh karakteristik kepercayaan  

terhadap  Customer Retention.  Untuk  X2,  t  hitung  sebesar 0,048 <  t  tabel  

sebesar  0,159  sehingga  hipotesis  tidak dapat  diterima  yang berarti tidak 

terdapat pengaruh kepuasan terhadap Customer Retention. Untuk X3, t hitung 

sebesar  -0,221 >  t tabel  sebesar 0,159  sehingga  hipotesis  dapat diterima 

yang berarti terdapat pengaruh merek   terhadap Customer Retention dan X4  t 

hitung  sebesar -0,118 <.  t tabel sebesar  0,159 sehingga   hipotesis  tidak dapat 

diterima yang berarti tidak terdapat pengaruh Switching Barrier    terhadap 

Customer Retention. 

3. Dari perhitungan uji F didapatkan  F hitung  sebesar 11.157dengan taraf 

signifikansi  0,000.  Hal ini  menunjukkan  bahwa signifikan Fhitung    lebih 

kecil dari signifikan 0,05, maka dinyatakan variabel karakteristik kepercayaan, 

kepuasan, merek dan Switching Barrier berpengaruh secara signifikan terhadap 

Customer Retention. 
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4. Dari   hasil   perhitungan   koefisien   determinasi   menunjukkan   bahwa 

koefisien determinasi (adjusted R
2
) yang diperoleh sebesar 0,215. Hal ini berarti 

21,50% Customer Retention dapat dijelaskan oleh variabel karakteristik 

kepercayaan, kepuasan, merek  dan Switching Barrier. Sedangkan sisanya yaitu 

88,50% Customer Retention Pelanggan Penerbangan Lion Air Bandar Udara 

Internasional Adi Soemarmo dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

B.  Saran 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa variabel karakteristik 

kepercayaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Customer 

Retention, disebabkan kejadian yang dialami maskpai penerbangan Lion Air 

yang membawa citra negatif terhadap perkembangan maskpai penerbangan 

Lion Air, sehingga karakteristik kepercayaan menjadi tidak berarti. Oleh 

sebab itu,  maskpai   penerbangan  Lion Air  perlu membangun kembali  citra, 

perusahaan    dengan    memberikan   kepercayaan   yang    lebih   dari   yang  

 

diharapkan oleh pelanggan, mampu memberikan fasilitas pendukung yang 

mengesankan,  perasaan   aman   dalam   mengendarai   Lion  Air  agar  dapat 

mencapai hasil yang optimal. Sehingga, ke depannya maskpai penerbangan 

Lion Air,mampu melayani pelanggannya melebihi pesaing di kelasnya. 

Sedangkan variabel merek berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Customer Retention. Diharapkan maskpai penerbangan Lion Air 

dapat meningkatkan standar keamanan dan kenyamanan yang berkualitas, 
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sehingga dapat menjadi maskpai penerbangan pilihan masyarakat untuk 

mengandari pesawat Lion Air yang aman, nyaman  dan terpercaya. 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat terus mengembangkan 

penelitian ini. Dalam penelitian ini disarankan untuk menambahkan variabel 

independen lainnya selain variabel karakteristik kepercayaa, kepuasan, merek 

dan Switching Barrier yang tentunya dapat mempengaruhi variabel dependen 

Customer Retention agar lebih melengkapi penelitian ini karena masih ada 

variabel-variabel independen lainnya yang mungkin bisa mempengaruhi 

Customer Retention. 
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