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Abstrak
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui  Pengaruh rute  penerbangan dan kualitas pelayanan

terhadap promosi serta dampaknya pada keunggulan bersaing pada maskapai Lion air di juanda Surabaya.
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang yang diambil dengan menggunakan teknik sampling
jenuh yang merupakan penumpang Lion Air di Juanda Surabaya. Sumber data adalah data primer dan
teknik pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis
jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Rute Penerbangan berpengaruh signifikan
terhadap Promosi pada maskapai Lion air di juanda Surabaya ; 2) Rute Penerbangan berpengaruh tetapi
tidak signifikan terhadap Keunggulan Bersaing pada maskapai Lion air di juanda Surabaya ; 3) Kualitas
Pelayanan  berpengaruh  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  promosi pada  maskapai  Lion  air  di  juanda
Surabaya ; 4) Kualitas Pelayanan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Keunggulan Bersaing  pada
maskapai Lion air di juanda Surabaya ; 5) Promosi berpengaruh signifikan terhadap Keunggulan Bersaing
pada maskapai Lion air di juanda Surabaya.
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PENDAHULUAN
Pertumbuhan  dunia  usaha  di  bidang
perekonomian  jasa   atau  industri  berkembang
dengan sangat pesat saat ini.persaingan di bisnis
penerbangan  semakin  ketat  karena  hadirnya
pemain pemain swasta dengan permodalan tang
cukup  besar  dan  mempunyai  ide  ide  strategi
bisnis  yang  brilian.khusunya  di  bidang  jasa
penerbangan,munculnya  pemain  pemain  baru
yang  amat  percaya  diri  dan  cukup  sukses
mengambil  posisi  sebagai  perintis  penerbangan
murah  dengan  rute-rute  baru  sehingga  dapat
mempermudah  pelanggan  untuk  mencapai
tujuan.

Pada  jaman  modern  saat  ini,kebutuhan
akan  tranportasi  udara  sangatlah  tinggi  dan
kebutuhan  jasa  penerbangan  oleh  masyarakat
indonesia  bukanlah  menjadi  kebutuhan
mewah.hal  ini  di  buktikan  dengan  banyaknya
perusahaan  maskapai  penerbangan  yang
bermunculan dengan menjual jasa penerbangan
dengan  tarif  murah.  Maskapai  penerbangan
murah  juga  di  kenal  dengan  penerbangan
layanan  minimum.maksudnya  adalah  maskapai
penerbangan  yang  memberikan  tarif  rendah
dengan  menghapus  beberapa  layanan
penumpang biasa agar dapat mengurangi biaya
operasionalnya.Yang  terpenting  tarif

penerbangan  dapat  di  jangkau  oleh  semua
kalangan masyarakat. Jasa penerbangan dengan
tarif murah,dapat memberikan kemudahan bagi
masyarakat  untuk  bepergian  ke  tempat  yang
ingin  mereka  tuju.Banyaknya  maskapai
penerbangan  murah  di  Indonesia,membuat
masyarakat  sebagai  konsumen  atau  pelanggan
dapat memilih jasa maskapai penerbangan mana
yang  akan  mereka  gunakan  untuk
bepergian.Biaya  yang  di  keluarkan  untuk
menggunakan  jasa  penerbangan  murah  juga
relatif sama.masyarakat sebagai konsumen juga
berhak  memilih  produk  jasa  maskapai  mana
yang akan mereka gunakan dengan harga yang
mereka inginkan.

Kualitas pelayanan yang di berikan oleh
setiap  maskapai  menjadi  suatu  ladang
persaingan untuk menarik dan mempertahankan
pelanggan,hal  ini  di  karenakan  tarif  jasa
penerbangan  murah  yang  relatif  sama.setiap
maskapai  penerbangan  saling  berlomba  untuk
dapat  memberikan  pelayanan  sebaik  mungkin
kepada  pada  konsumennya.Persaingan  yang
terlihat  saat  ini  yaitu  kemudahan saat  booking
tiket,  kemudahan  check-in,banyaknya  armada
yang  tersedia,  rute  penerbangan  ke  berbagai
tujuan  dan  ketepatan  waktu  penerbangan,dan
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lainnya  menjadi  nilai  tambah  dari  tiap  tiap
maskapai.Jika kualitas dari beberapa hal tersebut
mendapatkan penilaian baik dari  konsumen,hal
tersebut  tentunya  dapat  menarik  dan
mempertahankan  para  pengguna  jasa
penerbangan atau para pelanggan.

Hal  yang  tidak  kalah  penting  ialah
promosi,promosi  yang  di  lakukan  sebuah
maskapai  sangatlah berpengaruh terhadap daya
jual  tiket  sebuah  rute  penerbangan  suatu
maskapai,tanpa  adanya  promosi  tersebut,
pelanggan  tidak  akan  mengetahui  jumlah  rute
dan  tujuan  yang  telah  di  buka  oleh  maskapai
penerbangan  tersebut  sehingga  daya  jual  tiket
tidak  akan  bisa  maksimal.Oleh  karena
itu,promosi juga tidak bisa di kesampingkan dari
faktor yang mempengaruhi keunggulan bersaing
suatu maskapai penerbangan.

Ditengah  persaingan  antar  maskapai
penerbangan yang semakin ketat,banyak upaya
yang dilakukan maskapai maskapai penerbangan
tak terkecuali lion air yakni salah satu maskapai
yang tergabung dalam penerbangan Lion Group
(  Lion  Air,Wings  Air,Batik  Air,Malindo
Air,Thai  Lion,Lion  Bizjet,dan  Lion  Ekspress)
milik  PT.Lion  Mentari  Airlines.Sebagai  salah
satu perusahaan penerbangan di Indonesia,yang
amat percaya diri dan cukup sukses mengambil
positioning sebagai low cost carrier (LCC) yaitu
persaingan  melalui  rute  penerbangan  dengan
harga  murah  yang  semakin  mempermudah
pelanggan untuk mencapai tujuan.sebagai salah
satu perusahaan penerbangan di Indonesia Lion
Air  masih  tergolong  stabil  dalam  bersaing
dengan  maskapai  penerbangan  baru
lainya.Langkah  yang  di  ambil  yaitu
mencari,menarik  dan  mempertahankan
pelanggan  untuk  memuaskan  pengguna
jasanya,terutama  melalui  sisi
pelayanannya.Perusahaan  harus  menempatkan
orientasi  pada  kepuasan  pelanggan  sebagai
tujuan  utama  dimana  pelaksanaan/kinerja  jasa
yang dilakukan haruslah sesuai  dengan tingkat
kepentingan  /  harapan  konsumen.Kunci  utama
untuk  memenangkan  persaingan  adalah
memberikan  nilai  dan  kepuasan  kepada
pelanggan melalui penyampaian produk dan jasa
berkualitas.

Selain  itu,penambahan  fasilitas  untuk
memberikan  pelayanan  terbaik  bagi
pelanggannya  telah  di  lakukan  oleh  Lion  Air
yakni  dengan  kemudahan  dalam  pemesanan
tiket,Lion  air  menyediakan  pemesanan  tiket
secara  online  lewat  website  dan  sms
booking.bagi  pemesan  tiket  melalui

online,tersedia  pula  pembayaran  secara  online.
Calon  penumpangpun  tidak  perlu  bersusah
payah,cukup pesan  dan  bayar  secara  online  di
webside  Lion  Air.Hal  ini  di  lakukan  Lion  air
agar tida kalah tidak kalah dalam persaingan atas
fasilitas  dan  pelayanan  yang  di  lakukan
maskapai  penerbangan  lainnya.Lion  air
melayani  pelanggan  dari  berbagai
segmen,melakukan  survei  yang  melibatkan
pelanggan,mengenai  kebutuhan  dan  keinginan
pelanggan  serta  menciptakan  kepuasan
konsumen  dalam  menggunakan  transportasi
pesawat terbang Lion Air.

Dalam  kondisi  persaingan  yang  cukup
ketat  diantara  jasa  maskapai  penerbangan  saat
ini  menuntut  perusahaan  untuk  menciptakan
strategi  baru  untuk  memenangkan  persaingan.
Aspek  pelayanan  merupakan  key
performanceindicator yang  penting  dalam
kegiatan  operasional,oleh  karena  itu  penataan
seluruh  mata  rantai  pelayanan  merupakan
langkah strategis dalam mempertegas komitmen
Lion  Air  sebagai  full  service  airline yang
berorientasi terhadap kepuasan pelanggan yaitu
memberikan  pelayanan  dari  pre  flight  service,
inflight  service  hingga  post  flight  service
journey.  Dapat  diambil  kesimpulan  bahwa
dengan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  jasa
penerbangan Lion Air akan dapat meningkatkan
penjualan,mempertahankan  pelanggan  dan
memperluas  pangsa  pasar  konsumen.
Peningkatan  kualitas  pelayanan  melalui  bukti
fisik  (tangibles),  keandalan  (reliability),
ketanggapan  karyawan  (responsiveness),
jaminan  keselamatan  (assurance)  dan  empati
(Empaty)  akan  meningkatkan  kepercayaan
konsumen  Lion  Air  untuk  tidak  beralih  ke
maskapai penerbangan yang lainnya.

Hal  ini  menajadi  perhatian  utama
perusahaan  dalam  memenangkan  persaingan
dimana  kualitas  pelayanan  adalah  salah  satu
strategi perusahan dalam menciptakan kepuasan
pelanggan. Untuk mengetahui apakah konsumen
(pelanggan) puas atau tidak terhadap jaya yang
di  terima  sangat  tergantung  dari  harapan  dan
kenyataan, yaitu apakah harga yang dibayarkan
sesuai  dengan  harapan.  Apabila  harapan
(ekspektasi) konsumen ternyata lebih besar dari
kenyataan  yang  mereka  terima  dari  jasa  yang
telah  di  beli  maka  konsumen  akan  merasa
kecewa, karena produk tidak sesuai  kenyataan.
Apabila  harapan  konsumen  ternyata  sama
dengan  kenyataan  yang  mereka  terima  maka
kedua  belah  pihak,  yaitu  perusahaan  pemberi
jasa dan konsumen sebagai  pemebeli  jasa,akan
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sama-sama puas. Tetapi bila harapan konsumen
ternyata  lebih  rendah  dari  kenyataan  yang
mereka  terima,  itu  merupakan  suatu  kejutan
yang  menyenangkan  bagi  konsumen  tersebut.
Tentu saja ini memberi dampak yang positif bagi
perusahaan.
Adanya perubahan pelayanan yang berorientasi
kepada  pelanggan  dan  manajemen  yang  yang
kukuh  dan  profesional  pada  maskapai
penerbangan  lainnya,tentu  saja  hal  ini
mendorong terjadinya persaingan yang semakin
tajam, sehinggan diperlukan kegiatan pemasaran
yang lebih agresif,  konsepsional  dan  konsisten
untuk  mendapatkan  pangsa  pasar  yang  lebih
besar.  Produk  berupa  rute  penerbangan  serta
jenis  pesawat  yang  di  gunakan  dan  tertunya
harus  berkualitas  harus  diimbangi  oleh  service
yang  memuaskan.  Service  ini  dapat  berupa
keramahtamanahan,  ketelitian,  kecermatan,
sopan santun, dsb. Produk berkualitas memang
dapat menciptakan dengan waktu yang singkat,
namun  SDM  berkualitas  yang  menjalankan
service  tersebut  tidak  dapat  diciptakan  dalam
waktu  yang  singkat.  SDM  yang  berkualitas
memiliki 3 point utama yaitu: skill,attitude, dan
knowledge yang baik.

Mengapa  SDM  yang  berkualitas
penting?  Robert  J.  Eaton,  CEO  Chrysler
Corporation,  Amerika  Serikat  (2012)  pernah
mengatakan:  “The  only  we  can  beat  the
competition is  with people”.  Pernyataan  Eaton
ini  seakan-akan  hendak  menegaskan  bahwa
ditengah-tengah  pesatnya  kecanggihan
teknologi,  ternyata  peran  SDM  dalam
menentukan keberhasilan perusahaan tidak bisa
diabaikan.  Ibarat  pepatah,  SDM  merupakan
sumber keunggulan daya saing yang tak lekang
oleh  panas,  tak  lapuk  oleh  hujan.  Untuk
menciptakan  SDM  yang  berkualitas  tersebut
memerlukan  pendidikan  yang  baik  dan
memadai,  disertai  dengan  traning  yang  sesuai
dengan  divisi  pekerjaannya  bila  di  perlukan.
Keberhasilan  suatu  organisasi  dalam mencapai
tujuannya  sangat  ditentukan oleh  sumber  daya
manusia  yang  dimiliki  oleh  suatu  organisasi.
Oleh  karena  itu  sangat  diperlukan faktor  yang
dapat membangkitkan minat kerja sumber daya
manusia  tersebut.  Penerapan  jaringan
komputerisasi  maskapai  penerbangan  yang
menyediakan  sistem  informasi  dalam  suatu
perusahaan penerbangan sangat di perlukan. Hal
ini  dipengaruhi  dengan  semakin  tingginya
tingkat  kebutuhan  informasi  baik  keakuratan,
relevansi, dan ketepatan waktunya. Oleh karena
itu  banyak  perusahaan  penerbangan  berlomba-

lomba untuk memperbaiki kinerjanya agar dapat
bersaing dalam meraih pangsa pasar.  Ditengah
ketatnya persaingan antar maskapai penerbangan
dalam  upaya  memasarkan  produknya,  selain
perlu  mempersiapkan  strategi  pemasaran
tradisional  dengan  pendekatan  empat  P  :
Product,Price,  Place,  Promotion, belum cukup
dan masih perlu di tambah lagi dengan tiga P :
People, PhysicalEvidence, dan  Process. Karena
banyaknya  faktor  yang  berinteraksi  dalam
organisasi,  maka  harus  silakukan  pemasaran
kepada  pihak  eksternal,  internal,  maupun
interaktif

Strategi  pemasaran  organisasi  jasa,
secara  garis  besar  berkaitan  dengan  tiga  hal
pokok  yaitu  :  strategi  diferensiasi  kompetitif,
strategi  pengelola  produktifitas,  dan  strategi
pengelola  kualitas  jasa.  Strategi  pengelola
kualitas  jasa  dirasakan  sangat  penting,karena
semua  unsur  dalam  organisasi  terlibat  secara
total  dalam perbaikan yang berkesinambungan,
guna  memenuhi  keinginan  dan  harapan
konsumen,  dan  dalam  pengelola  kualitas  jasa
tersebut  didalamnya  tergabung  budaya  kerja
yang  dapat  memacu  naik  atau  turunnya  nilai
keunggulan  kerja  perusahaan  dalam  bersaing
dengan  perusahaan  sejenis  lainnya.berdasarkan
hal di atas, maka penelitian ini diberikan judul
“Pengaruh  rute  penerbangan  dan  kualitas
pelayanan  terhadap  promosi  serta  dampaknya
pada keunggulan bersaing pada maskapai  Lion
air di juanda Surabaya”

                        

Gambar 1.1
Sumber : Diolah peneliti,2018

Berdasarkan  kerangka  konseptual
penelitian  maka  dirumuskan  5  hipotesis  yang
diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai
berikut :
1. Rute  penerbangan  berpengaruh

signifikan  terhadap Promosi  pada  maskapai
Lion Air di Juanda surabaya 

2. Rute  penerbangan  berpengaruh
signifikan  terhadap  Keunggulan  bersaing
pada maskapai Lion Air di Juanda surabaya 

3. Kualitas pelayanan berpengaruh
signifikan  terhadap Promosi  pada  maskapai
Lion Air di Juanda surabaya
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4. Kualitas pelayanan berpengaruh
signifikan  terhadap  Keunggulan  bersaing
pada maskapai Lion Air di Juanda surabaya

5. Promosi berpengaruh signifikan
terhadap  Keunggulan  bersaing  pada
maskapai Lion Air di Juanda Surabaya.

METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  kuantitatif  menurut

Sugiyono  (14:2015),  merupakan  metode
penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat
positivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada
populasi  atau  sampel  tertentu,  teknik
pengambilan sampel  pada umumnya dilakukan
secara random, pengumpulan data menggunakan
instrumen  penelitian,  analisis  data  bersifat
kuantitatif  /  statistik  dengan  tujuan  untuk
menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah
pengguna jasa Maskapai Penerbangan Lion Air
di Juanda Surabaya. Populasi Dalam Penelitian
ini adalah Penumpang Lion di Juanda Surabaya
sejumlah 100 orang.

Sumber data primer dalam penelitian ini
adalah  reponden  yang  merupakan  penumoang
Lion Air Juanda Surabaya. Teknik pengumpulan
data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan
menggunakan teknik koesioner dalam penelitian
ini  adalah  dengan  menggunakan  skala  likert.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah
menggunakan analisi jalur (path analysis).
Olah  data  statistik  dalam  penelitian  ini
menggunakan program  Statistical Package For
Social Science (SPSS) 21.0 for Windows.
Uji  validitas  diperuntukkan  guna  mengukur
terkait  dengan  valid  atau  tidaknya  suatu
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika
pertanyaan  pada  kuesioner  tersebut  mampu
untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur
oleh  kuesioner  tersebut  (sunyoto,2014).  Uji
validitas  atas  penelitian ini  dipergunakan demi
mengungkapkan  apakah  sahih  atau  tidaknya
pertanyaan-pertanyaan  yang  terdapat  dalam
kuesioner  tersebut.  Menentukan  nomor-nomor
item  yang  valid  dan  yang  gugur,  perlu
dikonsultasikan  dengan  tabel  product  moment.
Kriteria penelitian uji validitas adalah : 
1. Apabila rhitung > rtabel (pada taraf signifikan α =

0,05), 
maka  dapat  dikatakan  item  kuesioner  tersebut
valid
2. Apabila rhitung < rtabel (pada taraf signifikan α =

0,05),
maka  dapat  dikatakan  item  kuesioner  tersebut
tidak valid

Uji  reliabilitas  dipergunakan  demi  mengukur
indikator  dari  variabel-variabel  penelitian yang
terdapat  dalam  kuesioner.  Dinyatakan  reliabel
atau  handal  jika  jawaban  seseorang  terhadap
pertanyaan  adalah  konsisten  atau  stabil  dari
waktu  ke  waktu.  Untuk  mengukur  reliabilitas
menggunakan uji statistik cronbach alpha. Suatu
variabel  dikatakan variabel  jika  nilai  cronbach
alpha lebih besar daro 0,6 (sunyoto, 2014:125).

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas

Responden dalam penelitian  ini  adalah
100  orang,  sehingga  diperoleh  Degree  Of
Freedom (DF) yaitu N-2 atau 100-2=98. Dengan
tingkat  signifikan  sebesar  0,05  atau  5%  maka
diperoleh  nilai  rtabel 0,1966.  Adapun  hasil  dari
rhitung  masing-masing  variabel  penelitian  adalah
sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kesimpulan hasil uji validitas

N
o

Variabel
Perny
ataan

ke

rhit

ung

rtab

el

sim
pul
an

1 Rute 
penerban
gan(X1)

Pernya
taan 
ke-1

0,8
26

0,1
96
6

Vali
d

2 Rute 
penerban
gan(X1)

Pernya
taan 
ke-2

0,8
92

0,1
96
6

Vali
d

3 Rute 
penerban
gan(X1)

Pernya
taan 
ke-3

0,6
89

0,1
96
6

Vali
d

4 Kualitas 
pelayanan
(X2)

Pernya
taan 
ke-1

0,7
31

0,1
96
6

Vali
d

5 Kualitas 
pelayanan
(X2)

Pernya
taan 
ke-2

0,7
76

0,1
96
6

Vali
d

6 Kualitas 
pelayanan
(X2)

Pernya
taan 
ke-3

0,5
37

0,1
96
6

Vali
d

7 Kualitas 
pelayanan
(X2)

Pernya
taan 
ke-4

0,6
34

0,1
96
6

Vali
d

8 Kualitas 
pelayanan
(X2)

Pernya
taan 
ke-5

0,6
14

0,1
96
6

Vali
d

9 Promosi 
(Z)

Pernya
taan 
ke-1

0,8
10

0,1
96
6

Vali
d

1
0

Promosi 
(Z)

Pernya
taan 
ke-2

0,7
23

0,1
96
6

Vali
d
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1
1

Promosi 
(Z)

Pernya
taan 
ke-3

0,8
20

0,1
96
6

Vali
d

1
2

Promosi 
(Z)

Pernya
taan 
ke-4

0,7
30

0,1
96
6

Vali
d

1
3

Promosi 
(Z)

Pernya
taan 
ke-5

0,7
23

0,1
96
6

Vali
d

1
4

Keunggul
an 
bersaing 
(Y)

Pernya
taan 
ke-1

0,8
30

0,1
96
6

Vali
d

1
5

Keunggul
an 
bersaing 
(Y)

Pernya
taan 
ke-2

0,7
98

0,1
96
6

Vali
d

1
6

Keunggul
an 
bersaing 
(Y)

Pernya
taan 
ke-3

0,6
65

0,1
96
6

Vali
d

Sumber : diolah peneliti,2018

Uji Reliabilitas 
Suatu  variabel  dikatakan  variabel  jika

nilai  cronbach  alpha  lebih  besar  daro  0,60
(sunyoto, 2014:125). Uji reliabilitas di lakukan
dengan menggunakan metode  Alpha Cronbach
yang  diproses  dengan  SPSS  dan  berikut  hasil
olahan dari  uji  reliabilitas pada masing-masing
variabel penelitian :

Tabel 1.2
Uji reliabilitas

variabel Alpha
Cronbach

Keterangan 

Rute 
penerbangan(X1)

0,727 Reliabel 

Kualitas 
pelayanan(X2)

0,680 Reliabel

Promosi(Z) 0,815 Reliabel
Keunggulan 
bersaing(Y)

0,644 Reliabel

Sumber:  data  yang  diolah  dari  Data  Output
SPSS

Hasil  pengujian  reliabilitas  pada
variabel  rute  penerbangan,  kualitas  pelayanan,
promosi dan keunggulan bersaing memiliki nilai
Alpha  Cronbach  melebihi  0,60  sehingga
keempat variabel tersebut adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dalam penelitian ini 

terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas 
dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas
Uji  Normalitas  Rute  Penerbangan  (X1)  dan
Kualitas  Pelayanan  (X2)  terhadap  Promosi
(Z)

Gambar 1.2
Hasil Uji Normalitas Model Diagram Jalur

Pertama
Sumber : Hasil Olah Data Premier Dengan

SPSS, 2018

Dari hasil uji normalitas data, terlihat bahwa 
kurva yang dihasilkan berbentuk bel (lonceng), 
membentuk simetris sehingga dapat disimpulkan
bahwa dalam model diagram jalur pertama 
memenuhi asumsi normalitas.

Uji  Normalitas  Rute  Penerbangan  (X1),
Kualitas  Pelayanan  (X2)  dan  Promosi  (Z)
Terhadap  Keunggulan  Bersaing  (Y)

Gambar 1.3
Hasil  Uji  Normalitas  Model  Diagram  Jalur
Kedua

Sumber : Hasil Olah Data Premier Dengan
SPSS, 2018

Dari hasil uji normalitas data, terlihat bahwa 
kurva yang dihasilkan berbentuk bel (lonceng), 
membentuk simetris sehingga dapat disimpulkan
bahwa dalam model diagram jalur kedua 
memenuhi asumsi normalitas.
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Uji Multikolinieritas
Pengujian  multikolineritas  bertujuan

untuk mengukur hubungan yang sempurna antar
variabel  bebas  dan  veriabel  regresi.  Gejala
multikolineritas dapat dilihat dari nilai tolerance
dan nilai varian inflation factor (VIF). Bila nilai
VIF lebih kecil atau kurang dari 10,00 dan nilai
toleransinya diatas atau lebih daro 0,1 atau 10%
maka  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi
tersebut  tidak  terjadi  atau  bebas  dari
multikolineritas (Ghozali,2012)

Tabel 1.3
Hasil Uji Multikolinieritas Promosi

Coefficientsa

Model Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1

(Constant)

Rute 
Penerbangan

.940 1.064

Kualitas 
Pelayanan

.940 1.064

a. Dependent Variable: Promosi
Sumber : Lampiran Output SPSS

Tabel 1.4
Hasil Uji Multikolinieritas Keunggulan

Bersaing
Coefficientsa

Model Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1

(Constant)

Rute 
Penerbangan

.887 1.127

Kualitas 
Pelayanan

.932 1.073

Promosi .943 1.060

a. Dependent Variable: Keunggulan Bersaing
Sumber : Lampiran Output SPSS

Pada tabel 4.10 dan 4.11 menunjukkan
bahwa  nilai  VIF  semua  variabel  bebas  dalam
penelitian ini  lebih kecil  dari  10,00 sedangkan
nilai toleransi semua variabel bebas lebih besar
10% atau 0,1 yang berarti tidak terjadi kerelasi
antar  variabel  bebas.  Dengan  demikian  dapat
disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  gejala
multikolinieritas antar variabel bebas dalam satu
model.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji terjadinya
variance residual  suatu periode pengamatan ke
periode  pengamatan  yang  lain.  Cara
memprediksi  ada  tidaknya  heteroskedastisitas
pada  suatu  model  dapat  dilihat  dengan  pola
gambar  scatterplot,  regresi  yang  tidak  terjadi
heteroskedastisitas  menurut  sujarweni
(2015:159) adalah jika:
1. Titik-titik  pada  menyebar  diatas  dan

dibawah atau sekitar angka 0.
2. Titik-titik  data  tidak  mengumpul  hanya

diatas atau dibawah saja.
3. Penyebaran  titik-titik  data  tidak  boleh

membentuk  pola  bergelombang  melebar
kemudian menyempit dan melebar kembali.

4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian  ini
adalah sebagai berikut:

Gambar 1.4
Uji Heteroskedastisitas Promosi

Sumber : Lampiran Output SPSS 21

Gambar 1.5
Uji Heteroskedastisitas Keunggulan Bersaing

Sumber : Lampiran Output SPSS 21

Dari  grafik  4.6  dan  4.7  terlihat  bahwa
titik-titik  menyebar  secara  acak  serta  tersebar
baik di atas ataupun di bawah 0 pada sumbu Y
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dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini
dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi sehingga
model  regresi  layak  digunakan  untuk
memprediksi  Promosi berdasarkan  variabel
independen  rute  penerbangan  dan  kualitas
pelayanan.  Grafik  4.7  juga  menunjukkan  pola
yang  sama  dan  tidak  terjadi  heterokedatisitas
sehingga  layak  digunakan  untuk  memprediksi
keputusan pembelian berdasarkan variabel bebas
rute  penerbangan,  kualitas  pelayanan  dan
promosi.

Hasil Analisis Jalur atau Path Analysis
1. Analisis

Pengaruh  rute  penerbangan  (X1)  dan
Kualitas Pelayanan (X2) terhadap Promosi
(Z)

Tabel 1.5
Hasil R Square pengaruh rute penerbangan
(X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) terhadap

Promosi (Z)
Model Summaryb

Mod
el

R R
Square

Adjusted
R Square

Std.
Error
of the
Estima

te

Durb
in-

Wats
on

1 .838a .557 .437 2.811 2.029

a. Predictors : (constant), Kualitas Pelayanan,
Rute Penerbangan

b. Dependent Variabel : Promosi

Dari  uji  R  Square pengaruh  rute
penerbangan (X1)  dan Kualitas  Pelayanan (X2)
terhadap Promosi  (Z) nilai  R  Square(R2) yang
dihasilkan  adalah  sebesar  0,557.  Nilai  R
Square(R2)  ini  digunakan  dalam  perhitungan
nilai error(e1). e1  merupakan varian dari variabel
Promosi(Z)  yang  tidak  dijelaskan  oleh   rute
penerbangan (X1) dan Kualitas Pelayanan (X2).
Perhitungan e1 adalah sebagai berikut:
e1 =√(1−R2) = √(1−0,557)= √0,443 = 0.665
Sedangkan  hasil  regresi  pengaruh  rute
penerbangan (X1)  dan Kualitas  Pelayanan (X2)
terhadap Promosi (Z) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6
Hasil Regresi pengaruh rute penerbangan
(X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) terhadap

Promosi (Z)
Coefficientsa

Model Unstandardi
zed

Coefficients

Standar
dized

Coeffic
ients

t Sig.

B Std.
Error

Beta

1

(Constan
t)

19.28
2

3.043 6.337 .000

Rute 
Penerban
gan

.396 .166 .243 2.391 .019

Kualitas 
Pelayana
n

.106 .119 .191 2.194 .034

Coefficientsa

Model Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1

(Constant)

Rute 
Penerbangan

.940 1.064

Kualitas 
Pelayanan

.940 1.064

a. Dependent Variable: Promosi
Sumber:  Hasil  Olah  Data  Primer  Dengan
SPSS,2018

Berdasarkan  tabel  diatas,  maka  dapat
dihasilkan  persamaan regresi  rute  penerbangan
(X1)  dan  Kualitas  Pelayanan  (X2)  terhadap
Promosi (Z) adalah sebagai berikut:
Z= βXX1Z + βXX2Z + e1

Z= 0,243X1 + 0,191X2 + 0,665
Dimana :
Z = Promosi
X1 = Rute penerbangan                 
 X2 = Kualitas pelayanan

Persamaan Regresi diatas menunjukkan bahwa 
1) Setiap terjadi peningkatan Rute penerbangan

akan diikuti oleh peningkatan pada Promosi
sebesar 0,243

2) Setiap  terjadi  peningkatan  pada  Kualitas
pelayanan  akan  diikuti  oleh  peningkatan
pada Promosi sebesar 0,191.
Sehingga  dari  persamaan  ke-1  dapat

diketahui  bahwa  jika  Rute  penerbangan  dan
Kualitas  pelayanan  meningkat,  maka  Promosi
juga akan ikut meningkat.

Analisis Pengaruh rute penerbangan (X1) dan
Kualitas  Pelayanan  (X2)  dan  Promosi  (Z)
Terhadap Keunggulan Bersaing (Y)

Tabel 1.7
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Hasil R Square pengaruh rute penerbangan
(X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) dan

Promosi (Z) terhadap Keunggulan Bersaing
(Y)

Model Summaryb

Model R R
Square

Adjusted
R Square

Std.
Error of

the
Estimate

Durbin
-

Watson

1 .913a .645 .516 2.622 2.372

a. Predictros  :  (Constant),  Promosi,  Kualitas
Pelayanan, Rute Penerbangan

b. Dependent Variable : Keunggulan Bersaing
Sumber:  Hasil  Olah  Data  Primer  Dengan
SPSS,2018

Dari  uji  R  Square pengaruh  rute
penerbangan (X1)  dan Kualitas  Pelayanan (X2)
dan Promosi (Z) terhadap Keunggulan Bersaing
(Y)  nilai R Square(R2) yang dihasilkan adalah
sebesar 0,645. Nilai R Square(R2) ini digunakan
dalam perhitungan nilai error2(e2). e2 merupakan
varian  dari  variabel  Keunggulan  Bersaing  (Y)
yang  tidak  dijelaskan  oleh   rute  penerbangan
(X1), Kualitas Pelayanan (X2) dan Promosi (Z).
Perhitungan e2 adalah sebagai berikut:
e1 =√(1−R2) = √(1−0,645)= √0,355 = 0.595
sedangkan  hasil  regresi  pengaruh  rute
penerbangan (X1),  Kualitas Pelayanan (X2) dan
Promosi (Z) terhadap Keunggulan bersaing (Y)
adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8
Hasil Regresi Kompensasi rute penerbangan

(X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) dan
Promosi (Z) terhadap Keunggulan Bersaing

(Y)
Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardiz
ed

Coefficient
s

t S
i
g
.B Std.

Error
Beta

1

(Constant
)

20.878 2.087 6.648 .
0
0
0

Rute 
Penerban
gan

.172 .098 .886 1.753 .
0
8
3

Kualitas 
Pelayana
n

.110 .069 .765 1.597 .
1
1
4

Promosi

.043 .059 .676 1.738 .
0
4
2

Coefficientsa

Model Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1

(Constant)

Rute 
Penerbangan

.887 1.127

Kualitas 
Pelayanan

.932 1.073

Promosi .943 1.060

a. Dependent Variable: Keunggulan Bersaing
Sumber:  Hasil  Olah  Data  Primer  Dengan
SPSS,2018

Berdasarkan  tabel  diatas,  maka  dapat
dihasilkan  persamaan regresi  rute  penerbangan
(X1),  Kualitas Pelayanan (X2) dan Promosi (Z)
terhadap  Keunggulan  bersaing  (Y)  adalah
sebagai berikut:
Y= βXX1Y + βXX2Y + βXZY+ e2

Y= 0,083X1 + 0,114X2 + 0,042Z+ 0.595
Dimana :
Y = keunggulan bersaing 
X1 = rute penerbangan
X2 `= kualitas pelayanan
Z = promosi
Persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa :
1) Setiap terjadi peningkatan rute penerbangan

akan  diikuti  oleh  penurunan  pada
keunggulan bersaing sebesar 0,083

2) Setiap  terjadi  peningkatan  pada  kualitas
pelayanan  akan  diikuti  oleh  peningkatan
pada keunggulan bersaing sebesar 0,114

Setiap  terjadi  peningkatan  pada  Promosi  akan
diikuti  oleh  peningkatan  pada  keunggulan
bersaing sebesar 0,042

Uji T
Pengambilan keputusan 
a. Jika  nilai  signifikan  (Sig.)>0,05,  maka  Ho

diterima  dan  Ha  ditolak,  dengan  kata  lain
variabel  bebas  (X)  tidak  berpengaruh
signifikan terhadap variabel terikat (Y)
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b. Jika  nilai  signifikan  (Sig.)<0,05,  maka  Ho
ditolak  dan  Ha  diterima,  dengan  kata  lain
variabel  bebas  (X)  berpengaruh  signifikan
terhadap variabel terikat (Y).

Hasil Uji t Pengaruhi Rute penerbangan (X1)
dan  Kualitas  Pelayanan  (X2)  terhadap
Promosi (Z)

Tabel 4.18
Hasil Uji t Pengaruhi Rute penerbangan (X1)

dan Kualitas Pelayanan (X2) terhadap
Promosi (Z)

Coefficientsa

Model Unstandardi
zed

Coefficients

Standar
dized

Coeffici
ents

t Sig.

B Std.
Error

Beta

1

(Constant)
19.2

82
3.043 6.33

7
.000

Rute 
Penerbanga
n

.396 .166 .243 2.39
1

.019

Kualitas 
Pelayanan

.106 .119 .191 2.19
4

.034

Coefficientsa

a. Dependent Variable: Promosi
Sumber:  Hasil  Olah  Data  Primer  Dengan
SPSS,2018

Berdasarkan  tabel  diatas,  maka  dapat
disimpulkan hasil uji t sebagai berikut:
1. Rute  penerbangan  memiliki  nilai

signifikansi  sebesar  0,019.  Nilai
signifikansi  tersebut  lebih  Kecil  dari  taraf
signifikansi  sebesar  0,05,  sehingga
kesimpulan  yang  di  ambil  adalah  Ho
ditolak dan Ha diterima, hal ini meyatakan
bahwa  Rute  Penerbangan  berpengaruh
signifikan terhadap Promosi.

2. Kualitas  pelayanan  memiliki  nilai
signifikansi sebesar 0,34. Nilai signifikansi
tersebut  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi
sebesar 0,05, sehingga kesimpulan yang di

ambil  adalah Ho diterima dan Ha ditolak,
hal  ini  menyatakan  bahwa  Kualitas
Pelayanan  berpengaruh  tetapi  tidak
signifikan terhadap promosi.

Hasil  Uji  t  Pengaruhi  Rute  Penerbangan
(X1),Kualitas Pelayanan (X2) dan Promosi (Z)
terhadap Keunggulan Bersaing (Y)

Tabel 4.19
Hasil Regresi Kompensasi rute penerbangan

(X1) dan Kualitas Pelayanan (X2) dan
Promosi (Z) terhadap Keunggulan Bersaing

(Y)

Coefficientsa

Coefficientsa

Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF

1

(Constant)
Rute 
Penerbangan

.887 1.127

Kualitas 
Pelayanan

.932 1.073

Promosi .943 1.060

a. Dependent Variable: Keunggulan 
Bersaing
Sumber:  Hasil  Olah  Data  Primer
Dengan SPSS,2018

1. Rute  Penerbangan  memiliki  nilai
signifikansi sebesar 0,085. Nilai signifikansi
tersebut  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi
sebesar 0,05,  sehingga kesimpulan yang di
ambil  adalah  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak,
hal  ini  menyatakan  bahwa  Rute
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Penerbangan  berpengaruh  tetapi  tidak
signifikan terhadap Keunggulan Bersaing.

2. Kualitas  Pelayanan  memiliki  nilai
signifikansi sebesar 0,114. Nilai signifikansi
tersebut  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi
sebesar 0,05,  sehingga kesimpulan yang di
ambil  adalah  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak,
hal  ini  menyatakan  bahwa  Kualitas
Pelayanan  berpengaruh  tetapi  tidak
signifikan terhadap Keunggulan Bersaing.

3. Promosi memiliki nilai signifikansi sebesar
0,042. Nilai signifikansi tersebut lebih Kecil
dari taraf signifikansi sebesar 0,05, sehingga
kesimpulan yang di ambil adalah Ho ditolak
dan Ha diterima,  hal  ini  meyatakan bahwa
Promosi  berpengaruh  signifikan  terhadap
Keunggulan Bersaing.

PEMBAHASAN
Pengaruh  Rute  Penerbangan  Terhadap
Promosi

Rute  penerbangan  memiliki  nilai
signifikansi  sebesar  0,019.  Nilai  signifikansi
tersebut  lebih  Kecil  dari  taraf  signifikansi
sebesar 0,05, sehingga kesimpulan yang di ambil
adalah  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima,  hal  ini
meyatakan  bahwa  Rute  Penerbangan
berpengaruh  signifikan  terhadap  Promosi.
Sehingga  hipotesis  dalam  penelitian  ini  yang
menyatakan  bahwa  Rute  penerbangan
berpengaruh  signifikan  terhadap  promosi
diterima.
Dari hasil analisis jalur, diperoleh nilai koefisien
jalur  dari  pengaruh  variabel  rute  penerbangan
terhadap promosi sebesar 0,243. Kuefisien jalur
bernilai positif artinya setiap terjadi peningkatan
Rute Penerbangan akan diikuti oleh peningkatan
pada promosi sebesar 0,243.
Luasnya  wilayah  di  Indonesia  dengan  ribuan
pulau  yang  dipisahkan  oleh  lautan  merupakan
peluang  yang  sangat  besar  bagi  dunia
transportasi  khususnya  penerbangan  dan
pelayaran. Karena hanya menggunakan dua alat
transportasi  tersebut  kita  bisa  menjangkau
daerah  diluar  pulau  yang  kita  inginkan.
Maskapai  penerbangan ramai-ramai  menambah
frekuensi penerbangan dengan rute penerbangan
yang  semakin  banyak.  Peluang  inilah  yang
dimanfaatkan oleh maskapai penerbangan Lion
air  dengan  membuka  rute  penerbangan  yang
menjangkau hampir seluruh wilayah nusantara. 
Dengan  diterimanya  hipotesis  ini  Sehingga
hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan
bahwa Rute penerbangan berpengaruh signifikan
terhadap promosi.

Pengaruh  Rute  penerbangan  Terhadap
Keunggulan Bersaing

Rute  Penerbangan  memiliki  nilai
signifikansi  sebesar  0,085.  Nilai  signifikansi
tersebut  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi
sebesar 0,05, sehingga kesimpulan yang di ambil
adalah  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak,  hal  ini
menyatakan  bahwa  Rute  Penerbangan
berpengaruh  tetapi  tidak  signifikan  terhadap
Keunggulan Bersaing. Sehingga hipotesis dalam
penelitian  ini  yang  menyatakan  bahwa  Rute
penerbangan  berpengaruh  signifikan  terhadap
promosi ditolak.
Dari  hasil  analisis  jalur,  diperoleh  nilai  dari
pengaruh  variabel  Rute  Penerbangan  terhadap
Keunggulan  Bersaing  sebesar  0,083  Kuefisien
jalur  bernilai  positif  artinya  setiap  terjadi
peningkatan Rute Penerbangan akan diikuti oleh
peningkatan  Keunggulan  bersaing   sebesar
0,083.
Alasan  ditolaknya  hipotesis  ini  adalah  karena
Rute  penerbangan  tidaklah  berpengaruh
signifikan  terhadap  keunggulan  bersaing  pada
maskapai  Lion  Air.  Karena  Rute  Penerbangan
sesungguhnya pengaruhnya kepada Promosi.

Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap
Promosi

Kualitas  pelayanan  memiliki  nilai
signifikansi  sebesar  0,34.  Nilai  signifikansi
tersebut  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi
sebesar 0,05, sehingga kesimpulan yang di ambil
adalah  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak,  hal  ini
menyatakan  bahwa  Kualitas  Pelayanan
berpengaruh  tetapi  tidak  signifikan  terhadap
promosi. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini
yang  menyatakan  bahwa  Rute  penerbangan
berpengaruh  signifikan  terhadap  promosi
ditolak.
Dari  hasil  analisis  jalur,  diperoleh  nilai  dari
pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Promosi
secara  langsung  sebesar  0,191  Koefisien  jalur
bernilai positif artinya setiap terjadi peningkatan
Kualitas  pelayanan  akan  diikuti  oleh
peningkatan Promosi  sebesar 0,191. 
Alasan  ditolaknya  hipotesis  ini  adalah  karena
Kualitas  Pelayanan  tidaklah  berpengaruh
signifikan terhadap Promosi pada maskapai Lion
Air. Karena promosi sesungguhnya penguruhnya
dari  Rute  penerbangan,  jika  rute  penerbangan
bertambah  dan  sesuai  kebutuhan  masyakat  itu
termasuk promosi yang sesuangguhnya.
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Pengaruh  Kualitas  pelayanan  Terhadap
Keunggulan Bersaing

Kualitas  Pelayanan  memiliki  nilai
signifikansi  sebesar  0,114.  Nilai  signifikansi
tersebut  lebih  besar  dari  taraf  signifikansi
sebesar 0,05, sehingga kesimpulan yang di ambil
adalah  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak,  hal  ini
menyatakan  bahwa  Kualitas  Pelayanan
berpengaruh  tetapi  tidak  signifikan  terhadap
Keunggulan Bersaing.
Dari  hasil  analisis  jalur,  diperoleh  nilai  dari
pengaruh  Kualitas  Pelayanan  terhadap
Keunggulan  Bersaing  secara  langsung  sebesar
0,114  Koefisien  jalur  bernilai  positif  artinya
setiap  terjadi  peningkatan  Kualitas  pelayanan
akan  diikuti  oleh  peningkatan  Keunggulan
Bersaing  sebesar 0,114. 
Alasan  ditolaknya  hipotesis  ini  adalah  karena
Kualitas  Pelayanan  tidaklah  berpengaruh
signifikan  terhadap Keunggulan  Bersaing  pada
maskapai  Lion  Air.  Karena  yang  lebih
diunggulkan  oleh  Lion  Air  Adalah  Rute
penerbangan yang bisa  menjangkau ke seluruh
pelosok   Indonesia  dengan  harga  tiket  yang
murah.

Pengaruh  Promosi  Terhadap  Keunggulan
Bersaing

Promosi  memiliki  nilai  signifikansi
sebesar  0,042.  Nilai  signifikansi  tersebut  lebih
Kecil  dari  taraf  signifikansi  sebesar  0,05,
sehingga kesimpulan yang di  ambil  adalah Ho
ditolak  dan  Ha  diterima,  hal  ini  meyatakan
bahwa Promosi berpengaruh signifikan terhadap
Keunggulan Bersaing. Sehingga hipotesis dalam
penelitian ini yang menyatakan bahwa Promosi
berpengaruh  signifikan  terhadap  Keunggulan
Bersaing diterima.
Dari hasil analisis jalur, diperoleh nilai kuefisien
jalur  dari  pengaruh  Promosi  terhadap
Keunggulan  Bersaing  secara  langsung  sebesar
0,042.  Koefisien  jalur  bernilai  positif  artinya
setiap terjadi peningkatan Promosi akan diikuti
oleh  peningkatan  pada  Keunggulan  Bersaing
sebesar 0,042.
Penelitian  ini  senada  dengan  penelitian
Adhinugroho  (2002)  yang  menyatakan  bahwa
promosi  memberikan  pengaruh  terhadap
Keunggulan bersaing.

KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui

Pengaruh  rute  penerbangan  dan  kualitas

pelayanan  terhadap  promosi  serta  dampaknya
pada keunggulan bersaing pada maskapai  Lion
air  di  juanda  Surabaya,  Responden  dalam
penelitian  ini  berjumlah  100  responden.
Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan
dan  pengujian  yang  telah  dilakukan  terhadap
permasalahan, sehingga dapat diambil simpulan
sebagai berikut :
1.  Rute  Penerbangan  berpengaruh  signifikan

terhadap Promosi  pada maskapai Lion air di
juanda  Surabaya. Koefisien  jalur  bernilai
positif artinya setiap terjadi peningkatan Rute
Penerbangan  akan  diikuti  oleh  peningkatan
pada promosi

2. Rute  Penerbangan  berpengaruh  tetapi  tidak
signifikan  terhadap  Keunggulan  Bersaing
pada maskapai Lion air di juanda Surabaya.
Kuefisien jalur bernilai positif artinya setiap
terjadi  peningkatan  Rute  Penerbangan  akan
diikuti  oleh  peningkatan  Keunggulan
bersaing.

3. Kualitas Pelayanan berpengaruh tetapi tidak
signifikan  terhadap  promosi pada  maskapai
Lion air di juanda Surabaya. Koefisien jalur
bernilai  positif  artinya  setiap  terjadi
peningkatan Kualitas pelayanan akan diikuti
oleh peningkatan Promosi.

4. Kualitas Pelayanan berpengaruh tetapi tidak
signifikan  terhadap  Keunggulan  Bersaing
pada maskapai Lion air di juanda Surabaya.
Koefisien jalur bernilai positif artinya setiap
terjadi peningkatan Kualitas pelayanan akan
diikuti  oleh  peningkatan  Keunggulan
Bersaing.

5. Promosi  berpengaruh  signifikan  terhadap
Keunggulan Bersaing pada maskapai Lion air
di  juanda Surabaya. Koefisien jalur bernilai
positif  artinya  setiap  terjadi  peningkatan
Promosi akan diikuti  oleh peningkatan pada
Keunggulan Bersaing.

Berdasarkan  simpulan  yang  telah
diperoleh  dari  hasil  penelitian  ini,  maka  ada
beberapa  saran  yang  peneliti  berikan
berhubungan dengan rute penerbangan, kualitas
pelayanan  dan  promosi  terhadap  keunggulan
bersaing yaitu :
1. Kepada  PT.  Lion  Mentari  Airline  untuk

Lebih  memperhatikan  Kualitas  Pelayanan
karena sesuai dengan hasil Hipotesis Kualitas
pelayanan  masih  belum  bisa  memberi
pengaruh  signifikan  terhadap  Promosi  dan
Keunggulan Bersaing.

2. Kepada  PT.  Lion  Mentari  Airline  untuk
meningkatkan dan mempertahankan Kualitas
Rute  Penerbangan  Karena  sesuai  dengan
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hasil  hipotesis  Rute  penerbangan
berpengaruh signifikan terhadap promosi dan
Keunggulan  bersaing  karena  tidak  dapat
dipungkiri  jika  keunggulan  dari  Lion  Air
adalah  Rute  penerbangan  yang menjangkau
ke seluruh pelosok negeri dengan harga yang
murah.

3. Kepada  PT.  Lion  Mentari  Airline  untuk
selalu  memperhatikan  apa  yang  menjadi
kebutuhan  dan  keinginan  para  pengguna
maskapai  dalam  hal  menunjang  pencapaian
hasil  yang baik dan berkualitas.  Diera yang
serba cepat dan tepat seperti ini, Lion Air di
tuntut untuk mengikuti perubahan pasar yang
terjadi, guna meningkatkan penjualan produk
jasa  penerbangan  serta  untuk  mendapatkan
dan  mempertahankan  pelanggan  didalam
persaingan antar maskapai yang ada saat ini.

4. Bagi  peneliti  dengan  telah  selesainya
penelitian  ini  diharapkan  penelitian
selanjutnya dapat menggunakan sampel lebih
besar sehingga hasilnya dapat digeneralisasi
dan dapat menarik kesimpulan lebih akurat.
Dan mengkaji lebih mendalam pada cakupan
yang  lebih  luas  atau  pada  maskapai
penerbangan  lainnya,  sehingga  penelitian
selanjutnya  diharapkan  dapat  memberikan
kontribusi yang lebih berarti terutama dalam
pemahaman  tentang  hal  Pengaruh  rute
penerbangan dan kualitas pelayanan terhadap
promosi  serta  dampaknya  pada  keunggulan
bersaing.
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