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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya perusahaan untuk meningkatkan loyalitas pada 

pelanggan.Karena perusahaan memproduksi kartu GSM IM3 dituntut untuk mampu memenuhi 

kebutuhan berkomunikasi para konsumennya, agar pelanggan tetap setia menggunakan kartu GSM 

IM3.Mengingatkartu GSM IM3 bukan satu satunya kartu GSM dari hasil pengamatan dan pengalaman 

penulis, bahwa ada beberapa permasalahan dalam kualitas pelayanan, Promosi, dan citra merek yang 

menarik untuk diteliti serta dapat dibandingkan. 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Apakah kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan kartu GSM IM3?(2) Apakah promosi berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan kartu GSM IM3? (3) Apakah citra merek berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan kartu GSM IM3? (4) Apakah kualitas pelayanan, promosi, dan citra 

merek secara simultan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan kartu GSM IM3?. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan kartu GSM IM3, (2) Pengaruh signifikan promosi terhadap loyalitas pelanggan 

kartu GSM IM3, (3) Pengaruh signifikan citra merek terhadap loyalitas pelanggan kartu GSM IM3, (4) 

Pengaruh signifikan kualitas pelayanan,  promosi, citra merek secara simultan terhadap loyalitas 

pelanggan kartu GSM IM3. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode 

menyebarkan lembar kuesioner yang diukur menggunakan skala likert.Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 40 responden mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI 

Kediri.Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Purposive sampling Data terkumpul 

kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan software 

SPSS for windows versi 23. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan kartu GSM IM3 (2) Promosi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan 

kartu GSM IM3 (3) Citra merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan kartu GSM IM3 

(4) Kualitas pelayanan, promosi, dan citra merek berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

loyalitas pelanggan kartu GSM IM3. 

 

KATA KUNCI  :Kualitas Pelayanan, Promosi, Citra Merek, Loyalitas Pelanggan 
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I. LATAR BELAKANG 

Pada era sekarang persaingan 

antar operator telekomunikasi 

semakin ketat.Semua operator 

berusaha keras dalam meraih pasar 

dan keuntungan dari para 

pelanggannya.Hal ini harus 

dilakukan agar tujuan dari 

perusahaan dapat tercapai.Sebagai 

konsekuensinya berbagai strategi 

dilakukan perusahaan untuk menarik 

perhatian konsumen dan 

mempertahankan 

pelanggannya.Salah satu strategi 

yang dilakukan oleh perusahaan 

operator telekomunikasi agar mampu 

terus bersaing adalah dengan 

meningkatkan kinerja bauran 

pemasaran yang dilakukan 

perusahaan. Kiat untuk 

mempertahankan kelangsungan 

hidup usaha, perusahaan harus 

menetapkan strategi yang baik dan 

kompetitif  khususnya bauran 

pemasaran (marketing mix) yang 

meliputi strategi perencanaan produk 

dan promosi. Bauran pemasaran 

sangat mempengaruhi aktivitas 

pemasaran dari perusahaan sehingga 

produk yang ditawarkan bisa 

diterima dan dibeli konsumen. 

PT Indosat  merupakan salah 

satu perusahaan operator 

telekomunikasi seluler di Indonesia 

yang memfokuskan pada penyediaan 

sarana komunikasi berbasis teknologi 

satelit. Guna menunjang kebutuhan 

dan kepuasan konsumennya Indosat 

juga memiliki sarana penyaluran 

guna mempermudah pelangganya 

mendapatkan layanannya seperti: 

berupa Call Center, Outlet Dealer, 

dan M-Kios. Sebagai unit usaha yang 

ingin mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, perusahaan harus 

mengetahui apa yang menjadi daya 

tarik konsumen membeli produk 

kartu IM3, dengan mengetahui apa 

yang menyebabkan konsumen 

membeli, maka perusahaan dapat 

menentukan dan menyusun strategi 

yang kompetitif khususnya 

marketing mix, sehingga perusahaan 

dapat menarik lebih banyak 

konsumen dan mempertahankan 

konsumennya.Kebutuhan produk 

merupakan suatu faktor utama yang 

mempengaruhi seseorang konsumen 

untuk membeli atau menggunakan 

suatu barang untuk dikonsumsi. 

Sedangkan keinginan merupakan 

motiv seseorang untuk melakukan 

penggunaan suatu produk bisa 

dikarenakan kebutuhan itu 

sendiri.Keterjangkaun harga 
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merupakan faktor penting seseorang 

memutuskan untuk membeli suatu 

produk.Kemapuan membeli 

seseorang didasarkan bisa tidak 

seseorang mampu menjangkau harga 

suatu produk.Dalam promosi tidak 

hanya sekedar berkomunikasi 

ataupun menyampaikan informasi, 

tetapi juga menginginkan 

komunikasi yang mampu 

menciptakan suasana/keadaan 

dimana para pelanggan bersedia 

memilih dan memiliki produk. 

Dengan demikian, promosi yang 

akan dilakukan haruslah selalu 

berdasarkan atas beberapa hal 

sehingga tujuan yang diharapkan 

dapat tercapai. 

Berdasarkan uraian di atas 

penulis tertarik melakukan penelitian 

untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumen membeli 

dan menggunakan suatu produk 

khususnya pengaruh faktor  kualitas 

pelayanan, promosi dan citra merek 

dari produk yang ditawarkan oleh 

para pemasar kartu GSM IM3. Untuk 

mempengaruhi keputusan konsumen 

dalam membeli kartu GSM IM3 

khususnya di kalangan mahasiswa 

sebagai salah satu kelompok 

pengguna kartu GSM IM3 terbanyak 

menurut survey tim GSM IM3. 

Mengingat kartu GSM IM3 juga 

bukan satu-satunya kartu GSM di 

Kediri, untuk itu penulis melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan, Promosi, dan 

Citra Merek terhadap Loyalitas 

Pelanggan IM3 (Studi Pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

tahun 2017)”. 

Rumusan Masalah: 

1. Apakah kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan kartu GSM 

IM3 ? 

2. Apakah promosi berpengaruh 

signifikan  terhadaployalitas 

pelanggan kartu GSM IM3? 

3. Apakah citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan kartu GSM IM3 ? 

4. Apakah kualitas pelayanan, 

promosi, dan citra merek secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan 

kartu GSM IM3?
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II. METODE 

Teknik dan Pendekatan Penelitian 

Menurut Sugiyono 

(2016:23), Teknik penelitian 

berkaitan dengan tujuan penelitian 

yaitu menggambarkan variabel 

yang sesungguhnya mempengaruhi 

keputusan pembelian. Berdasarkan 

tujuan penelitian yang digunakan 

teknik kasual komparativ.Penelitian 

kasual komparatif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk 

membandingkan suatu variabel 

(objek penelitian), antara subjek 

yang berbeda atau waktu yang 

berbeda dan menemukan hubungan 

sebab akibat. 

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Pendapat 

Sugiyono (2016:23), Metode 

penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengambilan sampel 

umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data 

menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.  

 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

di Jl.KH. Achmad Dahlan 76 

Kediri. 

Penelitian ini dilaksanakan 

selama 6 bulan, dimulai dari bulan 

Maret-Agustus 2017. 

Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono 

(2016:61) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertenu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.Populasi dari 

penelitian ini adalah Mahasiswa 

Fakultas EkonomiUniversitas 

Nusantara PGRI Kediri jumlahnya 

kurang lebih 2.000 mahasiswa. 

Menurut Sugiyono 

(2016:81),sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Jika 

populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana atau tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat 
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menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi itu. Pengukuran 

sampel merupakan langkah untuk 

menentukan besarnya sampel yang 

akan diambil dalam melaksanakan 

penelitian dalam suatu objek. 

Jumlah populasi yang finite / dapat 

diketahui maka peneliti mengambil 

sampel sebanyak 40 orang.Metode 

pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah purposive 

sampling yakni subyek sampel 

yang diambil secara sengaja sesuai 

dengan tujuandari area objek 

penelitian, yaitu: I; 10 mahasiswa 

tingkat II; 10 mahasiswa tingakat 

III;  dan 10 mahasiswa tingkat 

IV.Total sampel 40 mahasiswa 

Fakultas ekonomi Universitas 

Nusantara PGRI Kediri. 

Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas  

Menurut Solimun dalam 

Supriyanto dan Machfudz 

(2010:249) mengatakan 

bahwa suatu kuesioner 

dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang 

akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Mengukur validitas 

dapat dilakukan dengan 

melakukan korelasi antar skor 

butir pertanyaan dengan total 

skor konstruk atau variabel. 

Dengan membandingkan nilai 

r hitung dengan r tabel untuk 

degree of freedom (df)= n-2, 

dimana (n) adalah jumlah 

sampel penelitian. Jika r 

hitung > r tabel dan nilai 

positif maka butir atau 

pertanyaan atau indikator 

tersebut dinyatakan valid. 

Variabel 
Nomer 

item 
rhitung rtabel Ket 

Kualitas 

pelayanan 

1 0,348 0,312 Valid 

2 0,529 0,312 Valid 

3 0,583 0,312 Valid 

4 0,654 0,312 Valid 

5 0,583 0,312 Valid 

6 0,654 0,312 Valid 

Promosi 1 0,561 0,312 Valid 

2 0,409 0,312 Valid 

3 0,445 0,312 Valid 

4 0,544 0,312 Valid 

5 0,409 0,312 Valid 

6 0,445 0,312 Valid 

7 0,544 0,312 Valid 

8 0,381 0,312 Valid 

Citra 

merk 

1 0,479 0,312 Valid 

2 0,499 0,312 Valid 

3 0,672 0,312 Valid 

4 0,678 0,312 Valid 

5 0,691 0,312 Valid 

6 0,721 0,312 Valid 

Loyalitas 

pelanggan 

1 0,588 0,312 Valid 

2 0,534 0,312 Valid 

3 0,836 0,312 Valid 

4 0,834 0,312 Valid 

5 0,836 0,312 Valid 

6 0,834 0,312 Valid 

dapat diketahui bahwa nilai r 

hitung dari semua item lebih 

besar dari pada r tabel. Hal ini 

berarti semua item yang ada 

dalam variabel sudah valid. 
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2. Uji Realiabilitas  

Menurut Arikunto 

dalam Supriyanto dan 

Machfudz (2010:250), suatu 

instrumen dikatakan reliabel 

jika instrumen tersebut cukup 

dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena 

instrumen itu sudah baik. 

Pengukuran reliabilitas yang 

akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan 

menggunakan alat analisis 

SPSS (StatisticalPackage for 

Social Science) versi 23, yakni 

dengan uji statistik Cronbach 

Alpha. Suatu konstruk atau 

variabel dinyatakan reliabel 

jika nilai Cronbach Alpha > 

0.60 (Nunnally, 1967 dalam 

Ghozali, 2006) 

diketahui bahwa masing-

masing variabel (kualitas 

pelayanan, promosi, citra merk dan 

loyalitas pelanggan) memiliki nilai 

r alpha hitung (cronbach’s Alpha) 

lebih besar dari pada nilai r alpha 

tabel. Dengan demikian, hasil uji 

reliabilitas semua variabel adalah 

reliabel. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Analisis Data  

1. Uji Normalitas  

 

Menurut Ghozali 

(2013:110), dasar kriteria 

untuk mengetahui apakah data 

distribusi normal atau tidak 

adalah sebagai berikut: 

1. Jika data menyebar 

disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis 

diagonal, maka regresi 

memenuhi normalitas 

2. Jika data menyebar jauh 

dari garis diagonal dan 

tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model 

regresi tidak memenuhi 

normalitas 

Dari gambar di atas, 

dapat diketahui bahwa data 

menyebar disekitar   garis 

diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal. Fakta untuk 

membuktikan bahwa produk 

No Variabel 
N 

item 

Nilai 

r 

alpha 

Tabel 

Nilai r 

alpha 

hitung 

Keterangan 

1 Kualitas 

pelayanan 

6 0,6 0,813 Reliabel 

2 Promosi 8 0,6 0,713 Reliabel 

3 Citra 

merk 

6 0,6 0,686 Reliabel 

4 Loyalitas 

pelanggan 

6 0,6 0,836 Reliabel 
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regresi memenuhi asumsi 

normalitas, karena data dari 

hasil jawaban responden 

tentang kualitas pelayanan, 

promosi, citra merk dan 

loyalitas pelanggan adalah 

menyebar diantara garis 

diagonal. 

2. Uji Multikolinieritas  

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 
    

X1 ,954 1,048 

X2 ,895 1,117 

X3 ,935 1,069 

menurut Ghazali (2013:91-

92) Kriteria yang digunakan adalah 

jika nilai VIF lebih kecil dari 10 

atau nilai tolerancelebihbesar dari 

0,1 maka regresi tidak terjadi 

multikolinieritas.diketahui bahwa 

dalam produk regresi tidak terjadi 

multikolinearitas atau korelasi yang 

sempurna antara variabel-variabel 

bebas. Kriteria tidak terjadi 

multikolinearitas adalah nilai VIF 

kualitas pelayanan, promosi, dan 

citra mereklebih kecil dari 10 dan 

nilai tolerance lebih besar dari 0,1. 

3. Uji Autokorelasi  

Model Summary
b
 

Model Durbin-Watson 

1 1,744 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y1 

Menurut Ghazali (2013:95-97) 

menyatakan bahwa uji 

autokorelasi bertujuan apakah 

dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada 

periode t1 (sebelumnya). 

nilai durbin watson (dw) 

yang dihasilkan adalah 1,744. 

Sedangkan nilai du  =1,29 sehingga 

4 - du= 4 - 1,29 =2,71. Dengan 

demikian dapat disimpulkan nilai 

durbin watson (dw) terletak antara 

du s/d 4-du sehingga asumsi 

autokorelasi telah terpenuhi. 

4. Uji Heteroskedastisitas  

 

Menurut Ghazali (2013:105) 

menyatakan bahwa uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah Dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dan 

residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lain. Model regresi yang 

baik adalah yang terjadi 
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homokedasitisitas atau tidak terjadi 

heteroskedasitas. 

Berdasarkan gambar di atas, 

diketahui bahwa tidak ada pola yang 

jelas, serta titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Hal ini dapat 

diartikan bahwa data dari hasil 

jawaban responden tentang kualitas 

pelayanan, promosi, dan citra merek 

tidak mempunyai standar deviasi 

atau penyimpangan data yang sama 

terhadap loyalitas pelanggan kartu 

perdana Indosat IM3 pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Sugiyono 

(2016;200) Analisis regresi linier 

berganda adalah hubungan secara 

linier anatar dua atau lebih variabel 

independen (X1,X2,X3) dengan 

variabel dependen (Y). 

Berdasarkan hasil 

perhitungan diatas maka persamaan 

regresi disusun sebagai berikut : 

Y = -15,968 + 0,376 X1 + 0,423 X2 + 0,684 X3 

Artinya : 

a. a = -15,968 : apabila kualitas 

pelayanan (X1), promosi (X2), 

dan citra merek (X3) 

diasumsikan tidak memiliki 

pengaruh sama sekali (=0) maka 

loyalitas pelanggan  adalah 

sebesar -15,968. 

b. b1= 0,376 : artinya apabila 

kualitas pelayanan (X1) naik 1 

(satu) satuan, promosi 

(X2)dancitra merek  (X3) tetap 

maka loyalitas pelanggan (Y) 

akan naik sebesar 0,376 satuan. 

c. b2= 0,423 :artinya apabila 

promosi (X2) naik 1 (satu) 

satuan,kualitas pelayanan (X1) 

dan citra merek (X3) tetap maka 

loyalitas pelanggan (Y) akan 

naik sebesar 0,423 satuan. 

d. b3=0,684 :artinya apabila citra 

merek  (X3) naik 1 (satu) 

satuan,kualitas pelayanan (X1) 

danpromosi (X2) tetap maka 

loyalitas pelanggan (Y) akan 

naik sebesar 0,684 satuan. 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Stan
dard
ized 
Coef
ficie
nts 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Tolera
nce VIF 

1 (Consta
nt) 

-
15,968 

9,537   -1,674 ,103     

X1 ,376 ,178 ,285 2,112 ,042 ,954 1,048 

X2 ,423 ,151 ,391 2,807 ,008 ,895 1,117 

X3 ,684 ,211 ,441 3,242 ,003 ,935 1,069 

a. Dependent Variable: Y 
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Koefisien Determinasi  

Menurut Priyatno (2012:55) 

Analisis R square atau koefisien 

determinasi digunakan untuk  

mengetahui seberapa besar 

presentase sumbangan pengaruh 

variabel independen secara 

bersama terhadap variabel 

dependen. Jika koefisien 

Determinasi semakin besar 

menunjukkan semakin baik 

kemampuan variabel X 

menerangkan variabel Y dimana 

0n<Rsquare<1. Sebaliknya, jika R 

square semakin kecil, maka akan 

dapat dikatakan bahwa pengaruh 

variabel bebas adalah kecil 

terhadap variabel terkait.  

Diketahui nilai R Square 

adalah sebesar 0,324.Hal ini 

menunjukkan besarnya pengaruh 

kualitas pelayanan, promosi, dan 

citra merek terhadap loyalitas 

pelanggan (Y) adalah sebesar 

32,4%, berarti masih ada variabel 

lain yang mempengaruhi loyalitas 

pelanggan (Y) sebesar 67,6% akan 

tetapi variabel tersebut tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

Pengujian Hipotesis  

Uji T (Parsial) 

Coefficients
a
 

Model T Sig. 

1 (Constant
) 

-1,674 ,103 

X1 2,112 ,042 

X2 2,807 ,008 

X3 3,242 ,003 

a. Dependent Variable: Y1 

Menurut Ghozali (2013:84) 

adalah sebagai berikut: 

1. Apabila angka probabilitas 

signifikansi > 0,05, maka 

ho diterima dan ha ditolak 

2. Apabila angka probabilitas 

signifikansi < 0,05, maka 

ho ditolak dan ha diterima. 

Berdasarkan perhitungan di 

atas maka diketahui bahwa : 

1) Variabel kualitas 

pelayananmemperoleh nilai thitung 

sebesar 2,112 signifikan pada 

0,042, sementara  ttabel adalah 

sebesar2,021 yang berarti  thitung > 

ttabeldan nilai signifikansi kualitas 

pelayanan sebesar  0,042< 0,05 

yang artinya  bahwa 

terbuktikualitas pelayanan (X1) 

secara parsial atau individu 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan(Y).  

2) Variabel promosi memperoleh 

nilai thitung sebesar 2,807signifikan 

Model Summary
b
 

Mode
l R 

R 
Squar

e 

Adjuste
d R 

Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimat

e 

Durbin-
Watso

n 

1 ,613
a
 

,376 ,324 1,66787 1,744 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 

b. Dependent Variable: Y 
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pada 0,008. sementara  ttabel 

adalah sebesar 2,021 yang berarti  

thitung > ttabel dan nilai signifikansi 

promosi sebesar  0,008 <0,05 

yang artinya  bahwa 

terbuktipromosi (X2) secara 

parsial atau individu berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

pelaggan(Y).  

3) Variabel citra merek memperoleh 

nilai thitung sebesar 3,242 

signifikan pada 0,003, sementara  

ttabel adalah sebesar 2,021 yang 

berarti  thitung > ttabel dan nilai 

signifikansi citra merek sebesar  

0,003< 0,05 yang artinyaterbukti 

bahwa citra merek (X3) secara 

parsial atau individu berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan(Y). 

Uji F (simultan) 

Dari perhitungan di atas 

diketahui bahwa nilai Fhitung  

sebesar 7,220> Ftabelsebesar 2,839 

atau nilai sig. sebesar 0,001< 0,05 

yang terbukti bahwa secara 

serempak (simultan) kualitas 

pelayanan(X1), promosi (X2) dan 

citra merek (X3) berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan(Y). 

Kesimpulan  

1. Kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan kartu GSM IM3. Hal 

ini berarti bahwa apabila 

kualitas pelayanan mengalami 

peningkatan akan terjadi 

peningkatan loyalitas pelanggan 

2. Promosi berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas pelanggan 

kartu GSM IM3. Hal ini berarti 

apabila terjadi peningkatan 

promosi akan terjadi 

peningkatan pelanggan yang 

loyal. 

3. Citra merek berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

pelanggan kartu GSM IM3. Hal 

ini berarti terjadi apabila 

mengalami peningkatan citra 

merek maka mengalami 

peningkatan loyalitas pelanggan  

4. kualitas pelayanan, promosi dan 

citra merek secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan kartu GSM 

IM3. Hal ini berarti bahwa jika 

kualitas pelayanan, promosi, 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares Df 

Mean 
Squar

e F Sig. 

1 Regressio
n 60,256 3 20,085 

7,22
0 

,001
b
 

Residual 100,144 36 2,782       

Total 160,400 39       

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 
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dan citra merek meningkat 

ataupun menurun bersama 

maka dapat mempengaruhi 

loyalitas pelanggan. 
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