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ABSTRACT 

This research aims to determine the effect of lucky draw to brand loyalty on the PRIMA 

program at AIA Financial ltd. This research designed using quantitative method by describing 

respondent situation and variable description of the study to frequency table through data 

analysis. The number of sample in this research is 88 respondent. 

                The result of this study shows that lucky draw has significantly positive effect on brand 

loyalty which can be seen from the t value  that is higher than t table which is 6,047 or 6,047 > 

1,662. Constant value is 23,263 and coefficient value is 1,002 where Y = 23,263 + 1,002X 

means that every 1 (one) increment of lucky draw variable will increase 1,002 of brand loyalty 

and constant value will be 24,265. Meanwhile, coefficient of determination (R2) shows that 

lucky draw in AIA Financial ltd contribute 29,8% while the remaining 70,2% affected by other 

variables. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Lucky Draw terhadap Brand Loyalty 

pada Program PRIMA di PT. AIA Financial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan mendeskripsikan 

keadaan responden serta deskripsi variabel penelitian dengan tabel frekuensi melalui analisis 

data. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 88 responden. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa lucky draw terhadap brand loyalty berpengaruh 

signifikan positif, hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 

6,047 atau 6,047 > 1,662. Nilai konstanta sebesar 23,263 dan nilai koefisien sebesar 1,002 yang 

dimana artinya yaitu Y = 23,263 + 1,002X dapat diartikan bahwa setiap ada peningkatan 1 (satu) 

pada variabel lucky draw akan meningkatkan brand loyalty sebesar 1,002 dan nilai konstanta 

menjadi 24,265. Sedangkan uji Koefisien Determinasi (R2) pengaruh lucky draw di PT. AIA 

Financial memiliki kontribusi sebesar 29,8% sedangkan sisanya 70,2% di pengaruhi oleh 

variabel lain. 

 

Kata Kunci : Undian, Loyalitas Merek, Program, Asuransi 

 

PENDAHULUAN 

 Perkembangan sektor bisnis di dunia semakin meningkat dari tahun ke tahun, salah satu 

industri jasa yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini adalah industri jasa financial. 

Semakin maju suatu negara kesadaran masyarakat akan asuransi akan semakin tinggi. 
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Masyarakat semakin peduli dan sadar dengan asuransi, karena ada orang yang akan terus 

bertahan hidup setelah ditinggalkan. 

 Persaingan yang semakin ketat membuat perusahaan asuransi harus menyusun strategi 

pemasaran yang baik agar dapat bertahan di pasar. Perusahaan harus meningkatkan strategi 

terhadap perubahan zaman yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk membeli 

asuransi. Sebaik apapun kualitas produk yang dihasilkan perusahaan, dan sehebat apapun 

kualitas layanan yang diberikan perusahaan asuransi, sangat diperlukan promosi pemasaran 

untuk dapat diketahui semua orang. Salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik 

konsumen adalah dengan lucky draw atau undian.   

 Menurut Suharno (2010), Undian adalah tawaran kesempatan untuk memenangkan uang 

tunai, perjalanan atau barang dagang sebagai hasil membeli sesuatu, undian meminta konsumen 

untuk menyerahkan nama mereka dalam penarikan. Hadiah memberikan peluang kepada 

konsumen untuk memenangkan sesuatu seperti uang tunai, barang, dan perjalanan lewat 

keberuntungan atau suatu usaha, undian mengharuskan konsumen mendaftar nama mereka untuk 

diundi. 

 Menurut Arlan (2006), Brand loyalty merupakan hasil dari pembelajaran konsumen pada 

suatu entitas tertentu (merek dan produk) yang dapat memuaskan keinginannya. Sehingga 

pelanggan yang loyal kemungkinan akan menunjukkan sikap dan perilaku positif, seperti 

loyalitas ulang merek yang sama dan rekomendasi positif yang dapat mempengaruhi pelanggan 

lain untuk menggunakan merek tersebut. Diharapkan strategi ini dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan. 

 PT. AIA Financial (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di 

asia pasific. Dalam mempromosikan produk asuransi, AIA bekerjasama dengan salah satu bank 

terbesar di Indonesia yaitu PT. Bank Central Asia (BCA). Dalam kerjasama tersebut membuat 

dua perusahaan besar ini menarik banyak perhatian masyarakat. BCA dan AIA senantiasa 

memberikan promosi program terbaik untuk semua nasabah.  

 Salah satu program promosi yang dilakukan adalah program Proteksi Penyakit Kritis 

Maxima (PRIMA). Nasabah hanya perlu membayar premi selama 10 atau 20 tahun untuk 

medapatkan manfat perindungan hingga usia 99 tahun. Nasabah yang membeli asuransi selama 

periode program akan mendapatkan hadiah langsung berupa nike gym bag dan cash back sesuai 

tiering premi yang dipiih. Pada akhir periode program akan ada lucky draw yang diberikan 

kepada nasabah loyal BCA AIA. Hadiah yang diberikan berupa 1 unit Mobil Mitsubishi 

Xpander, 10 Motor Yamaha Lexi S dan 20 Handphone Samsung Note 9. Setiap nasabah dengan 

premi Rp. 1.000.000 akan mendapatkan 1 kupon berlaku kelipatan sehingga kesempatan untuk 

memenangkan hadiah sangat besar. 

 Sekarang ini lucky draw menjadi salah satu startegi perusahaan untuk menarik minat 

nasabah. Karena dengan lucky draw nasabah dapat tertarik untuk membeli asuransi yang 

ditawarkan perusahaan. Nasabah akan memilih perusahaan yang dapat memberikan lucky draw 

yang lebih menarik. Secara umum, lucky draw sangat disukai seluruh lapisan masyarakat. 

Strategi ini biasa dilakukan untuk menjaga loyalitas nasabah terhadap perusahaan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Boyd et al (2000) promosi penjualan (sales promotion) adalah “insentif  yang 

dirancang untuk mendorong pembelian atau penjualan sebuah produk, biasanya untuk jangka 

pendek, (misalnya, kupon, sayembara, perlombaan, sampel produk, rabat, pertalian, premi 



 

 

 

 

langsung cair, pertunjukan dagang, tukar tambah dan pameran) Promosi penjualan merupakan 

kegiatan yang penting dalam pemasaran suatu produk yang dilakukan oleh sebagian besar 

organisasi termasuk produsen, pengecer dan organisasi lainnya. Promosi penjualan merupakan 

unsur kunci dalam kampanye pemasaran”. 

Menurut Bowdin, Glen (2010) cara-cara promosi yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Advertising 

2. Interactive atau Internet Marketing 

3. Sales Promotion 

4. Personal Selling 

 

 Menurut Setiadi (2008), Brand loyalty (Loyalitas Merek) dapat didefinisikan sebagai 

sikap menyenangi terhadap suatu merek yang direpresentasikan dalam pembelian yang konsisten 

terhadap merek itu sepanjang waktu. 

 Menurut Durianto dkk (2004), tingkatan loyalitas merek (brand loyalty) dapat dilihat 

pada gambar piramida loyalitas berikut: 

 
Tingkatan-tingkatan loyalitas merek dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Switcher/price buyer merupakan tingkatan loyalitas yang paling dasar. Pembeli tidak 

loyal sama sekali terhadap suatu merek. Bagi pembeli tersebut, merek apapun dianggap 

memadai. Dalam hal ini merek memainkan peran yang kecil dalam keputusan pembelian. 

Apapun yang diobral atau menawarkan kenyamanan akan lebih disukai. 

2. Habitual buyer adalah pembeli yang puas dengan produk, atau setidaknya tidak 

mengalami ketidak puasan, dan membeli merek produk tertentu karena kebiasaan. Untuk 

pembeli seperti ini, tidak terdapat dimensi ketidak puasan yang cukup untuk 

menstimulasi suatu peralihan merek terutama jika peralihan tersebut membutuhkan 

usaha, karena tidak ada alasan bagi mereka untuk memperhitungkan berbagai alternatif. 

3. Satisfied buyer adalah orang-orang yang puas, namun mereka memikul biaya peralihan 

(switching cost), yaitu biaya dalam waktu, uang, atau resiko kinerja sehubungan dengan 

tindakan beralih merek. Mungkin mereka melakukan investasi dalam mempelajari suatu 

sistem yang berkaitan dengan suatu merek. Untuk menarik minat para pembeli yang 

termasuk dalam golongan ini, para kompetitor perlu mengawasi biaya peralihan dengan 

menawarkan bujukan untuk beralih atau dengan tawaran suatu manfaat yang cukup besar 

sebagai kompensasi. 

4. Liking the brand adalah pembeli yang sungguh-sungguh menyukai suatu merek. 

Preferensi mereka mungkin dilandasi pada suatu asosiasi, seperti simbol, rangkaian 

pengalaman dalam menggunakan produk, atau perceived quality yang tinggi, dan mereka 

menganggap merek sebagai sahabat. 



 

 

 

 

5. Committed buyer adalah pelanggan yang setia. Mereka mempunyai suatu kebanggaan 

dalam menemukan atau menjadi pengguna dari suatu merek. Merek tersebut sangat 

penting bagi mereka, baik dari segi fungsi maupun sebagai suatu ekspresi mengenai siapa 

mereka sebenarnya. Rasa percaya mereka mendorong mereka merekomendasikan merek 

tersebut kepada orang lain. 

 

 Menurut Griffin (2005) terdapat empat jenis loyalitas yang muncul bila keterikatan 

rendah dan tinggi diklasifikasi silang dengan pola pembelian ulang, yang rendah dan tinggi. 

Berdasarkan kategori pola pembelian dan urutan pembelian, adapaun jenis-jenis loyalitas 

konsumen yaitu: 

1. Tanpa loyaltitas 

2. Loyalitas yang lemah 

3. Loyalitas tersembunyi 

4. Loyalitas premium 

 

Penelitian yang diteliti merupakan referensi beserta acuan dari penelitian terdahulu yang 

sudah pernah dilakukan. Berikut hasil penelitian tersebut: 

N

No 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

 

1 

Eric Yeboah-

Asiamah dan 

Daniel M. 

Quaye (2016) 

Efek dari undian 

promosi penjualan 

pada merek 

loyalitas dalam 

ponsel 

industri 

telekomunikas 

Ditemukan bahwa LDSP berhubungan positif 

dengan loyalitas merek kognitif, dan perilaku 

loyalitas merek melalui loyalitas merek afektif 

dan konatif. Semua hubungan yang 

dihipotesiskan antara loyalitas empat tahap 

berurutan dikonfirmasi, kecuali hubungan 

langsung antara LDSP dan 

loyalitas merek perilaku. 

 

2 

Fahruddin 

Firmanzah, 

Nova 

Retnowati, 

Indah 

Noviandari. 

Pengaruh poin 

reward, undian 

berhadiah dan 

asuransi terhadap 

loyalitas pelanggan 

PT. ISM Bogasari 

Point Reward (X1), Undian Berhadiah (X2), 

dan Asuransi (X3) berpengaruh secara simultan 

terhadap Loyalitas pelanggan (Y) pada PT. ISM 

Bogasari Flour Mills Surabaya, Asuransi (X3) 

merupakan variabel yang berpengaruh paling 

kecil terhadap Loyalitas Pelanggan (Y) pada PT. 



 

 

 

 

Flour Mills 

Surabaya 

ISM Bogasari Flour Mills Surabaya. Sedangkan 

untuk hasil yang berpengaruh paling besar 

adalah Undian Berhadiah (X2) terhadap 

Loyalitas Pelanggan (Y) pada PT. ISM Bogasari 

FlourMills Surabaya. 

 

Model Penelitian 

Untuk mempermudah dalam memahami sasaran maupun proses penelitian, penulis akan 

menyajikan uraian alur pemikiran yang terkait dengan penelitian ini yang dapat disajikan dalam 

bentuk gambar sebagai berikut: 

 

         Variabel Bebas   Variabel Terikat          Variabel Terikat 

 

 

 

Sumber: Sugiyono, (2009) 

 

Hipotesis 

Ha : ρ ≠ 0 :  Menunjukan terdapat Pengaruh Lucky draw terhadap Brand   

 Loyalty di PT. AIA Financial. 

Ho : ρ = 0 :  Menunjukan tidak terdapat Pengaruh Lucky draw terhadap Brand  

 Loyalty di PT. AIA Financial. 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif. 

Menurut Sugiyono (2015) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih dan juga dengan 

penelitian kuantitaif yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data 

kualitatif yang diberi angka. 

 Menurut Sugiyono (2015), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 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 instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistic 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah di tetapkan. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2015) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode 

yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi dalam penelitian ini adalah Kuesioner / 

Angket. 

Lucky draw 

(X) 

Brand loyalty 

(Y) 

 

 



 

 

 

 

 Menurut Cooper dan Schindler (2011) skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala likert. Skala likert dapat diandalkan dan menyediakan volume data yang lebih besar dari 

beberapa skala lainnya. Skala mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative, 

yang dapat berupa kata - kata antara lain dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Sangat 

setuju 

Agak Setuju Setuju Tidak 

setuju 

Agak Tidak 

setuju 

Sangat 

tidak setuju 

(SS) (AS) ( S ) (TS) (ATS) (STS) 

6 5 4 3 2 1 

 

Populasi dan Sampel 

Menurut V.Wiratna Sujparweni, (2008), populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri 

dari atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

 

NO BULAN JUMLAH NASABAH  

1 Oktober 2018 81 orang 

2 Nopember 2018 312 orang 

3 Desember 2018 351 orang 

4 Januari 2019 10 Orang 

TOTAL 754 orang 

 Sumber: Database PT. AIA Financial 

 

 Menurut Nur Aswawi dan Masyhuri (ed.) (2009) Sampel adalah bagian dari 

sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Ukuran 

sampel atau jumlah sampel yang diambil merupakan hal yang penting jika peneliti melakukan 

penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah  pelanggan 

/ nasabah BCA – AIA yang membeli asuransi selama masa periode program yang berjumlah 754 

orang. 

 

Teknik Pengambilan Sample 

 Teknik pengambilan adalah suatu cara mengambil sampel dari populasi dimana 

pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar 

benar mewakili dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya (Sugiyono, 2015). 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Probability 

Sampling. Non Probability Sampling adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau 



 

 

 

 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel 

(Sugiyono, 2009).  Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Accidental Sampling. 

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu nasabah BCA 

– AIA yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti. 

 Dalam penelitian ini pengambilan sample dengan menggunakan rumus slovin, dengan 

batas kesalahan 10%. Dari rumus di atas, maka akan diperoleh jumlah sample yang akan diteliti 

sebesar: 

1(d) N

N
  n  

2 +
=  

1 (0,1) 754

754
 n 

2+
=  =

1   (0,01)  754

754
 

+
= 

54,8

754
  =  88  

  

Keterangan: 

S : Sampel 

N : Jumlah populasi 

e : Tingkat kesalahan (error level) 10% 

  

 Batas kesalahan yang dapat ditolerir dalam penelitian ini sebesar 10%, sehingga didapat 

jumlah sampelnya sebanyak 88 orang. 

 

Operasional Variabel 

 

 

 

 

 

 

Variabel Kode Indikator Pertanyaan 
Skala 

Pengukuran 

Lucky 

draw  

  

  

  

  

LD1 

Pernyataan 

mengenai 

seberapa 

penting 

dan 

manfaat 

terkait 

lucky draw 

atau 

hadiah 

yang 

didapat. 

Bagaimana kamu memperkirakan nilai dalam 

hubungannya dengan situasi dalam hidup saat 

kamu memenangkan hadiah 

Likert 

LD2 
Seberapa bernilai hadiah yang kamu terima saat 

kamu memenangkannya? 

LD3 
Seberapa penting hadiah yang kamu terima saat 

kamu memenangkannya? 

LD4 
Seberapa bermanfaat bagi kamu untuk 

memenangkan undian? 

LD5 
Secara umum, seberapa penting bagi kamu 

untuk memenangkan promosi undian? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Kualitas Data 

Menurut Duwi (2011), uji validitas item digunakan untuk  mengukur ketepatan suatu 

item dalam kuisioner atau skala, apakah item-item pada kuisioner tersebut sudah tepat dalam 

mengukur apa yang ingin diukur, atau bisa dilakukan penilaian langsung dengan metode korelasi 

person atau metode corrected item total coralation. Ini artinya bahwa alat ukur harus lah 

memiliki akurasi yang baik terutama apabila alat ukur tersebut yang digunakan sehingga 

validitas akan meningkatkan bobot kebenaran  data yang diinginkan peneliti, maka 

kuesioner yang disusunnya harus  mengukur apa yang ingin diukurnya dengan bantuan SPSS. 

 Malhotra (2010) mengemukakan reliabilitas adalah sejauh mana suatu skala mampu 

memberikan hasil yang konsisten jika pengukuran berulang  dilakukan terhadap 

karakteristik tertentu. Suatu angket dikatakan reliabel  (dapat dipercaya) jika setelah 

digunakan beberapa kali dapat memberikan hasil pengukuran yang relatif sama. Pengujian 

Variabel Kode Indikator Pertanyaan 
Skala 

Pengukuran 

Brand 

loyalty 

BL1 

Pernyataan 

mengenai 

seberapa 

percaya 

menggunak

an asuransi 

BCA – 

AIA dan 

apakah 

akan 

menjadi 

nasabah 

loyal. 

Bagi saya asuransi BCA - AIA menjadi pilihan 

dibandingkan asuransi lainnya 

Likert 

BL2 

Secara berkali kali, performa asuransi BCA - 

AIA lebih baik daripada kompetitor nya 

(Misalnya : Proses Klaim dan Pengkinian 

status polis) 

BL3 
Saya meraya lebih baik ketika menggunakan 

asuransi BCA - AIA 

BL4 Saya suka menggunakan asuransi BCA- AIA 

BL5 
Saya merasa puas dengan keputusan saya 

menggunakan asuransi BCA - AIA 

BL6 
Saya melihat asuransi BCA - AIA lebih baik 

daripada asuransi yang ada 

BL7 
Saya akan mencoba produk asuransi yang lain 

yang di tawarkan oleh asuransi BCA - AIA 

BL8 
Saya akan merekomendasikan orang lain untuk 

menggunakan asuransi BCA - AIA 

BL9 

Saya akan mengatakan hal positif kepada 

orang lain tentang pelayanan asuransI BCA - 

AIA 



 

 

 

 

reliabilitas instrumen dilakukan  menggunakan koefisien Alpha atau Cronbach’s Alpha dan 

data dinyatkan  reliabel jila memiiki nilai Alpha atau Cronbach’s >= 0,6. Semakin tinggi 

nilai koefisien reliabilitas, maka instrumen akan dinyatakan semakin reliabel (Malhotra, 2010). 

 

Analisa Data 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen yaitu dengan mencari persamaan regresi yang bermanfaat untuk meramal nilai 

variabel dependen berdasarkan nilai – nilai variabel independen. Untuk mengetahui variabel 

independen yaitu lucky draw (X) terhadap variabel dependen yaitu brand loyalty (Y), maka 

digunakan analisis regresi linier sederhana. 

Menurut Sugiono (2012) persamaan umum regresi linier sederhana adalah sebagai 

berikut : 

    Y= α + bX 

Keterangan : 

X = Variabel Independen (lucky draw) 

Y = Variabel Dependen (brand loyalty) 

 

 Menurut Ghozali (2005) uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independent secara individu dalam menerangkan variasi variabel independent. Metode 

pengujian ini untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Sedangkan hipotesis untuk uji t sebagai berikut: 

Ho: β1 = 0 → tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Lucky draw (X) terhadap 

variabel Brand loyalty (Y). 

Ha: β1 ≠ 0 → terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Lucky draw (X) terhadap 

variabel Brand loyalty (Y). 

 Menurut Sugiyono (2012)  Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa 

baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya (goodness of fit). Koefisien determinasi 

mengukur (goodness of fit) dari persamaan regresi yaitu memberikan proporsi atau persentasi 

variasi total dalam variabel dependen, yang dijelaskan oleh variabel independen. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Responden 

 Sebagai awal proses analisis dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap karateristik 

responden. Karakteristik tersebut meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan 

pengeluaran perbulan dari responden yang diteliti. Jumah responden dalam penelitian ini 

sebanyak 88 orang yaitu nasabah BCA – AIA yang membeli asuransi dalam periode program. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Hasil pengolahan kuesioner responden 

 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh data, dari 88 jumlah responden berjenis kelamin laki-

laki sebanyak  47.7% atau 42 orang. Sedangkan responden  perempuan sebanyak 52.3 % atau 46 

orang. Ini berarti dalam penelitian ini responden perempuan lebih banyak jumlah nya dari pada 

responden laki-laki. 

Responden Berdasarkan Usia 

 

 

 

 

 

 Sumber: Hasil pengolahan kuesioner responden 

 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa responden mayoritas berusia 31-40 tahun 

yaitu 31 orang atau 35.2%,  responden usia 26-30 tahun berjumlah 25 orang atau 28.4%, 

responden usia 20-25 tahun berjumlah 22 orang atau 25% dan responden usia >40 tahun 

sebanyak 10 orang atau 11.4%. 

 

Pendidikan Responden 

NO. PENDIDIKAN JUMLAH PERSENTASE (%) 

1 SLTA / Sederajat 5 5.70% 

2 DIPLOMA  11 12.50% 

3 S1 67 76.10% 

4 S2 5 5.70% 

 JUMLAH 88 100.00% 

  Sumber: Hasil pengolahan kuesioner responden 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukan tingkat pendidikan responden dari 88 orang 

pendidikan tertinggi S1 sebanyak 76.1% atau 67 orang, responden yang berpendidikan 

DIPLOMA 12.5% atau 11 orang dan responden yang berpendidikan SLTA/sederajat dan S2 

sebanyak 5.7% atau 5 orang. 

NO JENIS KELAMIN  JUMLAH PERSENTASE (%) 

1 LAKI-LAKI 42 47.70 % 

2 PEREMPUAN 46 52.30 % 

 JUMLAH 88 100.00 % 

NO USIA JUMLAH PERSENTASE (%) 

1 20-25 tahun  22 25.00% 

2 26-30 tahun 25 28.40% 

3 31-40 tahun 31 35.20% 

4 >40 tahun 10 11.40% 

 JUMLAH 88 100.0% 



 

 

 

 

 

Pekerjaan Responden 

NO. PEKERJAAN JUMLAH PERSENTASE% 

1 Pegawai BUMN 0 0.00% 

2 Pegawai Negeri 0 0.00% 

3 Pegawai Swasta 88 100.00% 

4 Wiraswasta 0 0.00% 

5 Ibu Rumah Tangga 0 0.00% 
 JUMLAH 88 100.00% 

  Sumber: Hasil pengolahan kuesioner responden 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukan pekerjaan responden dari 88 orang yang berstatus 

pegawai swasta sebanyak 100% atau 88 orang sedangkan responden yang berstatus pegawai 

BUMN, Pegawai Negeri, Wiraswasta dan Ibu rumah tangga tidak ada atau 0%. 

 

Pengeluaran Perbulan Responden 

NO. PENGELUARAN PERBULAN JUMLAH PERSENTASE% 

1 < Rp. 5.000.000 28 31.80% 

2 Rp. 5.000.001 s.d Rp. 20.000.000 53 60.20% 

3 Rp. 20.000.001 s.d Rp. 50.000.000 7 8.00% 

4 Rp. 50.000.001 s.d Rp. 100.000.000 0 0% 

5 > Rp. 100.000.000 0 0% 
 JUMLAH 88 100.00% 

 Sumber: Hasil pengolahan kuesioner responden 

 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa pengeluaran perbulan responden yaitu  

sebesar  Rp. 5.000.001 s.d Rp. 20.000.000 sebanyak 53 orang atau 60.20%, pengeluaran sebesar 

< Rp. 20.000.001 s.d Rp. 50.000.000 berjumlah 7 orang atau 8.00%,  pengeluaran Rp. 

50.000.001 s.d Rp. 100.000.000 dan > Rp. 100.000.000 tidak ada atau 0%. 

 

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

Uji Validitas 

 Setiap penelitian yang bersifat kuantitatif selalu melakukan pengujian validitas dan 

reliabilitas data. Hal ini diperlukan karena data yang diperoleh memerlukan uji kelayakan untuk 

digunakan dalam pengujian hipotesis. Data yang telah dinyatakan valid dan reliabel maka akan 

semakin meyakinkan peneliti jika hipotesis penelitiannya diterima. 

 

Uji Validitas Variabel Lucky draw 

Variabel Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

Lucky 1 0,641 0,1745      Valid 



 

 

 

 

Sumber: Hasil pengolahan kuesioner responden 

  

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa seluruh pertanyaan pada variabel 

Lucky draw valid. Karena seluruh item pernyataan memiliki rhitung  yaitu >0,1745. 

 

Uji Validitas Variabel Brand loyalty 

 Sumber: Hasil pengolahan kuesioner responden 

  

 Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa seluruh pertanyaan pada variabel 

Brand loyalty valid. Karena seluruh item pernyataan memiliki rhitung  yaitu >0,1745. 

 

Uji Reliabilitas 

 Butir pertanyaan yang sudah dinyatakan valid dalam uji validitas akan ditentukan 

reliabilitasnya dengan kriteria berikut: 

 Jika r alpha > r tabel, maka pertanyaan reliable 

 Jika r alpha < r tabel, maka pertanyaan tidak reliable 

 

Uji Reliabilitas Variabel Lucky draw 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.812 5 

    Sumber: Hasil pengolahan kuesioner responden 

 

draw (X) 2 0,706 0,1745 Valid 

3 0,810 0,1745 Valid 

4 0,816 0,1745 Valid 

5 0,791 0,1745 Valid 

Variabel Pernyataan r-hitung r-tabel Keterangan 

Brand 

loyalty (Y) 

1 0,795 0,1745     Valid 

2 0,816 0,1745 Valid 

3 0,884 0,1745 Valid 

4 0,849 0,1745 Valid 

5 0,915 0,1745 Valid 

6 0,866 0,1745 Valid 

7 0,716 0,1745 Valid 

8 0,860 0,1745 Valid 

9 0,872 0,1745 Valid 



 

 

 

 

 Pada item ini tingkat signifikan 5% koefisien alpha 0,812 kemudian N=88, diperoleh 

nilai r-tabel sebesar 0,1745, ini berarti r-alpha > r-tabel. Sehingga dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner yang diuji sangat reliabel, karena nilai cronbach’s alpha = 0,812. 

Uji Reliabilitas Variabel Brand loyalty 

 

 

 

 

    Sumber: Hasil pengolahan kuesioner responden 

 

 Pada item ini tingkat signifikan 5% koefisien alpha 0,948 kemudian nilai ini 

dibandingkan dengan nilai r-tabel dengan nilai N=88. Dan diperoleh nilai r-tabel sebesar 0,1745, 

ini berarti r-alpha > r-tabel. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kuesioner 

yang diuji sangat reliabel, karena nilai cronbach’s alpha = 0,948. 

 

HASIL UJI REGRESI LINIER SEDERHANA 

 Regresi linier sederhana merupakan alat analisis untuk mengetahui hubungan antara lucky 

draw dengan brand loyalty 

 

Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23.263 3.934  5.913 .000 

Lucky draw Total 1.002 .166 .546 6.047 .000 

a. Dependent Variable: Brand loyalty Total 

 

 Dari tabel di atas dengan memperhatikan angka yang berada pada kolom Unstandardized 

Coefficients Beta, maka dapat dibentuk persamaan regresi sederhana sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Y = 23,263 + 0,546 X 

 

 Dapat diartikan bahwa apabila variabel lucky draw (X)  nilainya ditingkatkan menjadi 1, 

maka variabel lucky draw (Y) menjadi 23,263. Dan apabila variabel lucky draw (X) diabaikan 

atau 0, maka variabel brand loyalty akan mengalami kerugian sebesar 54,6% atau tetap pada 

nilai 0,546. 

 

HASIL UJI HIPOTESIS 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Lucky draw (X) 

terhadap Brand loyalty (Y), maka dilakukan pengujian hipotesis untuk menjawab hipotesis yang 

dikemukakan sebelumnya melalui analisis berikut ini:  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.948 9 



 

 

 

 

 

 

Hasil Analisa Uji T 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23.263 3.934  5.913 .000 

Lucky draw 

Total 

1.002 .166 .546 6.047 .000 

a. Dependent Variable: Brand loyalty Total 

 

 Berdasarkan tabel di atas hasil uji t melalui pengolahan SPSS lucky draw berpengaruh 

signifikan terhadap Brand loyalty dengan thitung> ttabel sebesar 6,047 > 1,662. Besar pengaruh 

lucky draw berpengaruh signifikan terhadap Brand loyalty adalah 54,6%. Hasil pengujian H1 

dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel lucky draw berpengaruh signifikan terhadap 

Brand loyalty, dengan arah hubungan positif jadi dengan demikian H1 diterima. 

 

Uji R 

 

 

 

 

  

 

 Dari tabel di atas dapat dijelaskan R = 0,298 yang berarti menjelaskan besarnya pengaruh 

lucky draw terhadap brand loyalty adalah sebesar 29,8% dan sisanya sebesar 70,2% dijelaskan 

variabel lainnya. 

 

PEMBAHASAN 

 Pada era modern saat ini sangat sulit bagi perusahaan untuk mempertahankan loyalitas 

nasabah. Nasabah merupakan aset bagi perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan strategi 

yang tepat  untuk mempertahankan nasabah nya. Ketika nasabah sudah loyal terhadap 

perusahaan banyak manfaat yang akan diterima yaitu mengurangi biaya pemasaran, 

meningkatkan penjualan, dapat menarik minat nasabah baru dan memberikan waktu untuk 

merespon ancaman pesaing.    

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh 

signifikan lucky draw terhadap brand loyalty pada program PRIMA di PT AIA Financial. 

Program lucky draw yang dibuat oleh perusahaan untuk meningkatkan brand loyalty bagi 

nasabah diterima secara positif dan berhasil membuat nasabah menjadi loyal. Hal ini 

menunjukan bahwa nasabah tertarik terhadap lucky draw sehingga membuat nasabah menjadi 

loyal terhadap brand AIA. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .546a .298 .290 6.379 

a. Predictors: (Constant), Lucky draw Total 



 

 

 

 

 Menurut Dick & Basu (1994) loyalitas dibagi menjadi 4 macam yaitu true loyalty 

(loyalitas sesungguhnya), latent loyalty (loyaltitas yang tersembunyi), spurios loyalty (loyalitas 

palsu) dan no loyalty (tidak ada loyalitas). Dalam penelitian ini nasabah BCA – AIA termasuk 

dalam kategori true loyalitas, karena nasabah tertarik untuk membeli produk BCA-AIA lagi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian terkait pengaruh lucky draw terhadap brand loyalty studi 

kasus program PRIMA pada PT. AIA Financial, terdapat pengaruh signifikan positif antara 

Lukcy Draw dan Brand loyalty. Hal ini memberikan bukti bahwa program lucky draw yang 

dibuat oleh perusahaan untuk meningkatkan brand loyalty bagi nasabah diterima secara positif 

dan berhasil membuat nasabah menjadi loyal.  

 Hadiah yang diberikan harus sesuai dengan yang ditawarkan kepada nasabah sejak awal. 

Perusahaan harus memastikan hadiah diberikan tepat waktu sesuai perjanjian. Proses pengundian 

hadiah harus transparan dan dapat di pertanggungjawabkan. Pengumuman pemenang undian 

dapat diumumkan di media sosial BCA dan AIA supaya setiap nasabah dapat melihat hasil 

pengundian nya. 

 

Saran 

 Saran yang dapat di sampaikan peneliti berdasarkan hasil kesimpulan diatas adalah : 

1. Dari hasil penelitian ini lucky draw memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand 

loyalty studi kasus pada program PRIMA di PT. AIA Financial. Berdasarkan hasil kuesioner 

yang disebarkan kepada responden ada hal yang harus ditingkatkan yaitu pada total jawaban 

responden pada butir pertanyaan variabel lucky draw pada item no.2 memiliki jumlah paling 

tinggi, responden sangat setuju bahwa hadiah yang diterima sangat bernilai bagi nasabah. 

Dengan demikian perusahaan harus memberikan lucky draw dalam setiap program yang lebih 

menarik dan kekinian. 

2. Variabel brand loyalty pada total jawaban responden pada butir pertanyaan pada item no.1 

memiliki persentase paling tinggi jumlah paling tinggi, artinya asuransi BCA – AIA menjadi 

pilihan bagi nasabah dibandingkan asuransi lain. Dengan demikian perusahaan harus 

pertahankan image yang sudah diraih selama ini. 

3. Perusahaan diharapkan dapat mempertahankan standar kualitas yang tinggi supaya dapat 

mempertahankan loyalitas nasabah nya. Salah satu cara dengan mempermudah proses 

pengkinian data nasabah dan proses klaim nasabah. 

4. Strategi promosi  harus lebih inovatif salah satunya dengan memasang promosi di media 

sosial seperti instagram AIA dan BCA. Dengan begitu nasabah milenial saat ini dapat 

mengetahui program promosi yang sedang berjalan. 
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