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ABSTRAK 

Howardi Visza Adha, 2007/82961 :Pengaruh Citra Perusahaan dan 

Kepuasan atas Kualitas Pelayanan 

Terhadap Loyalitas Konsumen Pada 

Asuransi Central Asia Di Kota Padang 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh citra 

perusahaan dan dimensi kualitas layanan yang terdiri atas dimensi bukti langsung 

(tangible), kehandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), 

dan empati (empathy) terhadap loyalitas nasabah Asuransi Centra Asia di Kota 

Padang. 

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian korelasi (Correlational Study) 

yaitu penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel-

variabel yang berbeda dalam suatu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 

nasabah Asuransi Central Asia di Kota Padang. Sampel penelitian ini diambil 

berjumlah 100 orang dengan teknik pengambilan dengan metode convenience 

sampling. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebar 

kepada responden, sedangkan data sekunder yaitu data yang terkait dengan objek 

penelitian yang disajikan oleh pihak lain. Teknik analisis data yang dipakai adalah 

analisis deskriptif dan analisis induktif dengan menggunakan teknik analisis regresi 

berganda. Hipotesis diuji dengan uji t pada tingkat α = 0,05. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) citra perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas (2) dimensi bukti langsung (tangible) berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas, (3) dimensi kehandalan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas, (4) dimensi ketanggapan (responsiveness) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas, (5) dimensi jaminan (assurance) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas, (6) dimensi empati (emphaty) berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas. 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan kepada staf Asuransi 

Central Asia untuk memperhatikan variabel citra perusahaan pada nasabah asuransi 

ACA, pihak asuransi perlu memperhatikan penilaian dan kesan dari nasabah tentang 

keberadaan asuransi ACA, dan juga memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada 

nasabah sehingga asuransi ACA lebih dikenal dan diminati oleh nasabah. Dan 

variabel kualitas pelayanan, dalam melayani nasabah merupakan faktor yang perlu 

dijaga supaya lebih baik. Pihak perusahaan perlu menjaga penampilan ruang kantor 

serta fasilitas pendukung, kerapian dan keramahan resepsionis, tenaga pemasaran, 

petugas klaim, dan petugas lainnya supaya nasabah merasa betah dan tertarik untuk 

mengasuransikan kendaraannya di asuransi ACA. Jika hal ini diperhatikan akan 

membuahkan hasil yang lebih maksimal untuk asuransi ACA. 
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