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ABSTRAKSI 
Revitalisasi merek merupakan perubahan menyeluruh dari suatu merek melalui proses 
regenerasi yang kreatif terhadap suatu identitas merek, perubahan konsep komunikasi, 
serta perbaikan produk atau layanan. Hal ini biasanya diberlakukan terhadap merek-
merek yang citranya jatuh atau kehilangan ekuitasnya. Revitalisasi merek ini 
dimaksudkan untuk menggairahkan kembali atau memberikan energi baru pada suatu 
merek demi menambah ekuitasnya atau meningkatkan citra mereknya, sehingga dapat 
diterima kembali di pasar. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dijabarkan 
dalam empat variabel, yaitu perubahan elemen merek, perubahan fitur layanan, citra 
merek, dan minat pembelian ulang pada maskapai penerbangan Mandala Airlines. 
Berdasarkan landasan teori yang digunakan dan rumusan masalah yang diajukan, maka 
terdapat lima hipotesis yang akan diuji. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
kuantitatif, sedangkan teknik analisis untuk menguji hipotesis menggunakan analisis 
jalur. Penelitian ini dilakukan pada responden di Surabaya yang pernah menggunakan 
jasa Mandala Airlines, baik sebelum atau setelah dilakukannya revitalisasi merek pada 
tahun 2006, serta telah mengetahui adanya adanya kegiatan revitalisasi merek Mandala 
Airlines yang ditandai dengan perubahan elemen merek (logo dan slogan) dan perubahan 
fitur layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perubahan elemen merek 
berpengaruh signifikan terhadap citra merek dengan nilai critical ratio 4,271 dan tingkat 
signifikansi kurang dari 0,001, (2) perubahan fitur layanan berpengaruh signifikan 
terhadap citra merek dengan nilai critical ratio 7,058 dan tingkat signifikansi kurang dari 
0,001, (3) citra merek berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian ulang dengan 
nilai critical ratio 15,222 dan tingkat signifikansi kurang dari 0,001. Hasil penelitian juga 
menunjukkan perubahan elemen merek dan perubahan fitur layanan terhadap citra merek 
memiliki nilai standardized coefficient masing-masing sebesar 0,312 dan 0,516. 
Sedangkan citra merek terhadap minat pembelian ulang memiliki nilai standardized 
coefficient sebesar 0,811. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa nilai koefisien jalur 
antar variabel dengan nilai terbesar adalah yang menghubungkan citra merek dengan 
minat pembelian ulang. 
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