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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Loyalitas pelanggan merupakan ketersediaan konsumen dalam 

menggunakan suatu produk atau jasa dalam jangka waktu yang lama dan 

merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada orang terdekatnya 

(Lovelock et al., 2010). Pelanggan yang loyal secara teratur atau berulang 

ulang akan melakukan pembelian terhadap produk maupun jasa pada 

perusahaan. Tidak hanya itu, pelanggan yang loyal juga akan memberikan 

umpan balik positif kepada perusahaan (Darsono, 2004). Dalam hal ini, 

pelanggan hanya akan menggunakan jasa atau produk pada perusahaan 

yang selama ini digunakan (Tjiptono, 2008).   

Dari hal tersebut, loyalitas pelanggan merupakan hal yang sangat 

penting bagi perusahaan karena dapat mengurangi biaya operasional 

perusahaan dan menambah pendapatan perusahaan yang bermanfaat untuk 

kelangsungan hidup perusahaan di masa depan (Griffin, 2003). Loyalitas 

pelanggan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya kualitas 

pelayanan (Elrado, 2014) 

Suatu tingkat keunggulan yang diharapkan dimana pengendalian 

atas tingkat keunggulan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan (Tjiptono, 2008). Perusahaan tidak dapat menciptakan dan 

mempertahankan loyalitas terhadap produk atau jasa yang ditawarkan 

tanpa adanya kualitas jasa yang baik. Pentingnya kualitas pelayanan dalam 
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perusahaan dilihat dari pelayanan yang dinilai baik apabila tingkat 

pelayanan yang diterima dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Karena 

apabila pelanggan merasa bahwa kualitas pelayanan yang diterimanya baik 

maka akan menambah rasa yakin, sehingga pelanggan berkomitmen serta 

melakukan pembelian ulang pada perusahaan. Pernyataan ini diperkuat 

oleh beberapa peneliti sebelumnya, adalah Dewinta (2015), Budi dan 

Ukudi (2007),  Ayu et al., (2013) menyatakan bahwa kualitas layanan 

berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas, sehingga dapat dipakai 

acuan dalam penelitian ini. Loyalitas pelanggan tidak hanya dipengaruhi 

oleh kualitas pelayanan tetapi dapat dipengaruhi juga oleh kepercayaan 

(Elrado, 2014) 

Kepercayaan sebagai kesediaan pelanggan untuk dapat memiliki 

rasa keyakinan terhadap perusahaan (Morgan dan Hunt, 1994). 

Kepercayaan dianggap sebagai cara yang paling penting dalam 

membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan dalam jangka 

panjang (Septria, 2013). Pentingnya kepercayaan pada perusahaan agar 

dapat menumbuhkan rasa yakin di benak pelanggan atas pelayanan jasa 

atau produk yang sesuai dengan harapan pelanggan. Selain itu, dengan 

memenuhi janji yang telah diberikan dapat menambah kepercayaan 

pelanggan. Pernyataan ini juga dapat diperkuat dengan beberapa penelitan 

terdahulu, beberapa peneliti tersebut adalah Ivander (2017), Pitri 

Nainggolan (2018) yang menyatakan bahwa kepercayaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Terbukti dengan adanya 
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kepercayaan pelanggan dapat terjadi pembelian ulang sehingga terciptanya 

loyalitas pelanggan. 

Pada saat ini perkembangan teknologi informasi berkembang 

secara pesat, khususnya pada sektor jasa. Banyak bermunculan perusahaan 

penyedia jasa pelayanan pemesanan tiket secara daring (dalam jaringan), 

salah satunya adalah AGODA yang termasuk dalam online travel agent. 

Kesadaran dalam hal teknologi informasi terutama dipicu oleh generasi 

muda yang semakin melek internet, membuat mereka lebih memilih untuk 

membeli tiket secara online dikarenakan prosesnya lebih cepat dan mudah. 

Lebih jauh, bahkan pelanggan tidak perlu lagi menghampiri konvensional 

travel agent untuk melakukan pembelian tiket pesawat (Pauline Suharno, 

2014). 

Di sisi lain, dari segi kecepatan dan kemudahan pembelian tiket, 

online travel agent lebih memiliki kecenderungan untuk dijadikan pilihan 

daripada konvensional travel agent, namun dari segi pelayanan, online 

travel agent tidak menyediakan opsi adanya pelayanan secara langsung 

antara penjual dan pembeli yang dapat menyulitkan jika terjadi suatu hal 

yang tidak diinginkan (Rudiana, 2017). Konsekuensi dari hal tersebut, 

online travel agent punya kemungkinan untuk mengalami masalah, di 

mana ada salah satu konsumen yang tidak merasa melakukan refund tetapi 

saat akan melakukan self check in terdapat informasi jika telah melakukan 

refund atas tiket tersebut. Padahal konsumen tersebut tidak pernah 

melakukan refund sebelumnya (Rudiana, 2017).  
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Kejadian dalam refund tiket pesawat yang dilakukan salah satu 

konsumen pasti membuat konsumen lain akan berfikir dua kali atau akan 

ada keraguan untuk melakukan pemesanan tiket melalui online travel 

agent, walaupun perbandingan antara mudah dan tidaknya dalam 

pemesanan tiket melalui konvensional travel agent adalah seimbang. 

Konvensional travel agent yang ingin berkembang dan mendapatkan 

keunggulan yang kompetitif harus dapat memberikan kualitas pelayanan 

yang baik kepada pelanggan, sehingga akan muncul rasa percaya dalam 

benak pelanggan dan diharapkan akan membawa dampak positif bagi 

perusahaan dengan terciptanya loyalitas pelanggan (Elrado, 2014). 

Berikut perusahaan Konvensional Travel Agent yang berada di 

daerah Kabupaten Pasuruan seperti berikut : 

Tabel 1.1 Perusahaan Konvensional Travel Agent 

Perusahaan Travel Agent Konvensional 

PT DB Praktis Travel Agent 

X-Sun Tour and Travel 

Rosana Travel Pasuruan 

Kirana Tour and Travel 

Okka Wisata Tour and Travel 

Kens Tour and Travel 

Nur Faz Tour and Travel 

Citra Tour and Travel 

Cahaya Tour and Travel 

   Sumber : Star of Service.com 

Dari tabel diatas peneliti memilih PT DB Praktis Tour & Travel 

sebagai objek penelitian, karena salah satu konvensional agent travel yang 

sudah bersertifikat usaha jasanya oleh KAN (Komite Akreditas Nasional), 

jadi apapun pelayanan yang dilakukan oleh PT. DB Praktis Tour & Travel 

selalu dipantau oleh KAN. Hal tersebut membuat PT DB Praktis Tour & 
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Travel akan selalu memberikan yang terbaik untuk pelanggan dalam 

pembelian tiket pesawat maupun pembelian jasa yang lain.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memilih judul 

“Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan melalui 

Kepercayaan (Studi pada Pelanggan PT DB Praktis Tour & Travel)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

pada PT DB Praktis Tour & Travel? 

2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepercayaan pada 

PT DB Praktis Tour & Travel? 

3. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada 

PT DB Praktis Tour & Travel? 

4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

melalui kepercayaan pada PT DB Praktis Tour & Travel? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan pada  PT DB Praktis Tour & travel. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap kepercayaan pada PT DB Praktis Tour & Travel. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap 

loyalitas pelanggan pada  PT DB Praktis Tour & Travel. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas pelanggan melalui kepercayaan pada PT DB Praktis 

Tour & travel. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan untuk Manager PT DB Praktis Tour & Travel dalam 

melakukan pengembangan strategi pemasaran guna menciptakan dan 

mempertahankan loyalitas pelanggan. 

 


