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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti secara empiris: (1). 

Pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan, (2). Pengaruh dari kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas pelanggan (3). Penaruh dari citra merek terhadap 

loyalitas pelanggan. Penelitian ini di lakukan pada Millennium Hotel Sirih 

Jakarta. Jalan Haji Fachrudin 3 Jakarta Pusat.   Data di kumpulkan dengan 

menggunakan kuesioner dengan menggunakan sebanyak 124 orang pelanggan 

yang sudah menginap lebih dari 2 kali. Penetapan jumlah sampel menggunakan 

metode slovin. Data kemudian di olah menggunakan SPSS 20 di karenakan 

pernagkat lunak ini sangat cocok untuk penelitian untuk peneliti pemula dan di 

sarankan bagi mahasiswa yang termasuk dalam kategori pemula. 

Hasil dari uji coba hipotesis pada penelitian ini menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara persepsi harga terhadap loyalitas 

pelanggan, adanya pengaruh positif signifikan antara kualitas pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan, adanya pengaruh positif signifikan antara citra merek 

terhadap loyalitas pelanggan pada hotel millennium hotel sirih Jakarta. 

Kata Kunci: Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan, Citra Merek, Loyalitas 

Planggan 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to test empirically:  (1). the impact of price 

perception to the customer loyalty,  (2). The impact of service quality to customer 

loyalty, (3). The impact of brand image on customer loyalty. This research were 

taken at the Millennium Hotel Sirih Jakarta Jl. Haji Fachrudin 3, Tanah Abang 

Jakarta Pusat. The data collected using the questionnaire with the likert scale and 

this research using slovin approach to find the samples. For the research method, 

the researcher is using the explanatory method with the purposive sampling 

approach. The total samples of this research are 124 of loyal customer of 

Millennium Hotel Sirih Jakarta. In this research, the researcher is using SPSS 20 

as it is the most suggested by the advisors and the simplest way to calculate and 

analyzing the data collected 

The results of hypothesis testing showed: Price perception has positive 

and significant impact to customer loyalty of Millennium Hotel Sirih Jakarta, 

Service quality has positive and significant impact to customer loyalty of 

Millennium Hotel Sirih Jakarta, Brand Image has positive and significant impact 

to customer loyalty of Millennium Hotel Sirih Jakarta 

 

Keywords:  Price Perception, Service Quality, Brand Image, Customer Loyalty of 

Millennium Hotel Sirih Jakarta. 
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