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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi 

dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No  Judul 

Tahun Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Analisis pengaruh 

relationship marketing 

terhadap loyalitas 

pelanggan pada agen tx 

travel jember (Gery 

Ivander , 2018) 

X1 Kepercayaan  

X2 komitmen  

X3 komunikasi  

X4 Empati  

Y Loyalitas  
 

 Purposive 

sampling 

 Analisis 

regresi linier 

berganda 

 

Kepercayaan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan,  

2. Pengaruh kepuasan, 

kepercayaan dan 

kemudahan terhadap 

loyalitas pelanggan PT 

Great season tour and 
travel di kota Batam 

(Nora Pitri Nainggolan, 

2018) 

X1: kepuasan 

X2 : 

Kepercayaan 

X3 : kemudahan 

Y : Loyalitas 

 Purposive 

sampling 

 Regresi 

linier 

berganda 

Kepercayaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas 

pelanggan, 

3. Pengaruh dimensi 

kualitas pelayanan 

terhadap loyalitas 

pelanggan PT Jambi 

permata tour and travel 

di sungai penuh (Gampo 

Haryono dan Susi 

Evanita, 2015) 
 
 

X1: Bukti fisik 

X2 : Kehandalan 

X3:Daya 

tanggap 

X1: Jaminan 

X2 : Empati 

Y : Loyalitas 

 Accidental 

sampling 

 Kuesioner 

 Regresi 

linier 

berganda 

(1)Terdapat pengaruh 

yang signifikan antara 

bukti fisik terhadap 

loyalitas pelanggan, (2) 

terdapat pengaruh yang 

signifikan antara 

keandalan terhadap 

loyalitas pelanggan, (3) 

terdapat pengaruh yang 
signifikan antara daya 

tanggap terhadap 

loyalitas pelanggan, (4) 

Terdapat pengaruh 

yang sigfikan antara 

jaminan terhadap 

loyalitas pelanggan, (5) 

Terdapat pengaruh 

yang signifikan antara 

empati terhadap 

loyalitas pelanggan 
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No. Judul 

Tahun Penelitian 

Variabel Metode 

penelitian 

Hasil Penelitian 

4. Pengaruh kualitas 

layanan, kepercayaan dan 

kepuasan terhadap 

loyalitas pelanggan pada 

PT Padang Tour wisata 
paulau padang (Mulyo 

budi setiawan dan ukudi, 

2007)  

X1:Kualitas 

layanan 

X2 : 

Kepercayaan 

X3 : Kepuasan 
Y  : Loyalitas 

 Purposive 

sampling 

 Kuesioner 

 Analisis 

regresi 
berganda 

(1)Kualitas layanan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan., 

(2) Kepercayaan 
pelanggan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap loyalitas 

pelanggan, (3) Kualitas 

pelayanan, kepercayaan 

secara bersama sama 

pengaruh positif dan 

signfikan terhadap 

loyalitas pelanggan 

5. Pengaruh kualitas 

layanan terhadap 

kepuasan dan loyalitas 

pelanggan  garuda  
indonesia  di  denpasar (a  

ayu atika  paramitha  

wendha, i  ketut  rahyuda, 

i.  Gst. A.  Kt.  G.  

Suasana, 2013) 

X:Kualitas 

pelayanan 

Y1 : kepuasan 

Y2: Loyalitas 

 SEM Kualitas layanan 

berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap  

loyalitas  pelanggan 

6. Pengaruh kualitas 

pelayanan Tour leader 

terhadap loyalitas 

konsumen pada travel 

agent kencana wisata 

tanjung duren Jakarta 

(Aggy cariena, Ni putu 
eka mahadewi, I putu 

sudana, 2015) 

X : kualitas 

pelayanan 

Y : Loyalitas 

 Analisis 

regresi 

berganda 

Secara parsial dan 

simultan terdapat 

pengaruh positif dan 

signifikan antara 

kualitas pelayanan 

tehadap loyalitas 

konsumen 

7. Pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap 

kepuasan, 

Kepercayaan dan 

loyalitas 

 pada pelanggan yang 

menginap di jambuluwuk 

batu resort kota batu 

(molden elrado h, 

srikandi kumadji, edy 
yulianto, 2014) 

X1:Kualitas 

pelayanan 

Y1 : Kepuasan 

Y2 : 

kepercayaan 

Y3 : Loyalitas 

 Purposive 

sampling 

 Kuesioner 

 Path 

(1)Kualitas Pelayanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel 

Kepuasan, (2) Kualitas 

Pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap 

variabel Kepercayaan, 

(3) Kualitas Pelayanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel 
Loyalitas, (4) 

Kepercayaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel 

Loyalitas, (5) Kualitas 

Pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap 

Loyalitas yang 

dimediasi melalui 

Kepercayaan. 
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No. Judul 

Tahun Penelitian 

Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

8. Pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap 

loyalitas pelanggan pada 

hotel Sabrina budget 

traveler pekanbaru 
(Aberian Partomo Azri & 

Ruzikna, 2015) 

X:Kualitas 

pelayanan 

Y: Loyalitas 

pelanggan 

 Accidental 

sampling 

 Kuesioner 

 Analisis 

regresi linier 
sederhana 

Kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas 

pelanggan pada hotel 

sabrina 

9 Pengaruh kualitas 

pelayan  terhadap 

loyalitas konsumen pada 

hotel grand royal 

panghegar bandung ( 

Meinda Dewinta Putri, 

2014) 

X : Kualitas 

pelayanan 

Y : Loyalitas 

konsumen 

 Sampling 

aksidental 

 Kuesioner 

 Analisis 

regresi 

sederhana 

Kualitas pelayanan 

berpengaruh positif 

terhadap loyalitas 

konsumen hotel grand 

royal 

10 Pengaruh kualitas 

pelayanan terhadap 

kepuasan dan loyalitas 

tamu hotel mahkota 
plengkung kabupaten 

banyuwangi (Amalia 

Susepti, Djamhur Hamid, 

Andriani kusumawati, 

2017) 

X: kualitas 

pelayanan 

Y1: Kepuasan 

Y2: Loyalitas 

 Purposive 

sampling 

 Kuesioner 

 Path 
analisys 

Kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap loyalitas tamu 
hotel. 

11 Service Quality, 

Customer Satisfaction 

and loyalty in 4 and 5-

Star Hotels (Ana Lucia, 

& Joao, 2013) 

X: kualitas 

pelayanan 

M: Customer 

Satisfaction 

Y: Loyalty 

 SEM 

 AMOS 

kualitas pelayanan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

loyalitas 

12 Impact of service quality 

on customer loyalyty in 

the hotel industry: An 

empirical study from 
Ghana (Kofi, Mariama 

& Ajara,  2013) 

X1: Tangibility 

X2: Emphaty  

X3: 

responsiveness 
X4: Assurance 

X5: Reliabilty 

Y: Loyalty 

 Regresi 

liniear 

berganda 

(1) terdapat pengaruh 

yang signifikan antara 

tangibility terhadap 

loyalitas pelanggan, (2) 
terdapat pengaruh yang 

signifikan antara 

empathy terhadap 

loyalitas pelanggan, (3) 

terdapat pengaruh yang 

signifikan antara 

responsiveness 

terhadap loyalitas 

pelanggan, (4) terdapat 

pengaruh yang 

signifikan antara 
assurance terhadap 

loyalitas pelanggan, (5) 

terdapat pengaruh yang 

signifikan antara 

reliability terhadap 

loyalitas pelanggan 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak 

pada objek penelitian, alat analisis dan variabel lain yang tidak digunakan 

pada penelitian ini, seperti kepuasan, komitmen, komunikasi. Sedangkan 

persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada 

hubungan variabel yang diteliti yakni kualitas pelayanan, kepercayaan dan 

loyalitas pelanggan 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Landasan Teori 

a. Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler dan Keller (2009:166) perilaku konsumen 

adalah tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi 

memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, 

gagasan atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan 

keinginan mereka. 

b. Model Perilaku Konsumen 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kotler dan Keller (2009 : 178) 

Gambar 2.1. Model Perilaku Konsumen  
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Model perilaku konsumen menjelaskan bahwa stimulus 

atau rangsangan datang dari informasi mengenai produk, harga, 

lokasi dan promosi. Dalam pemasaran jasa ditambah lagi dengan 

physical evidence, people, dan process. Para pembeli dipengaruhi 

oleh rangsangan tersebut, kemudian dengan mempertimbangkan 

faktor lain seperti ekonomi, budaya, teknologi maka masuklah 

informasi tersebut berdasarkan psikologi dan karakteristik 

konsumen lalu memproses keputusan pembelian dan diambilah 

kesimpulan berupa respon yang muncul produk apa yang dibeli, 

merek, toko, dan waktu atau kapan membeli. 

c. Faktor faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen 

Pemasar perlu mengetahui dan memahami faktor faktor 

yang mempengaruhi perilaku konsumen terutama dalam 

pengambilan keputusan. Menurut kotler dan keller (2009:166) 

mengatakan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor 

faktor budaya, social, pribadi dan psikologis. Berikut merupakan 

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen: 

1) Faktor budaya terdiri dari budaya, sub budaya, dan kelas 

sosial yang sangat penting bagi perilaku konsumen 

2) Faktor sosial dipengaruhi oleh kelompok acuan, keluarga, 

serta peran dan status sosial 

3) Faktor  pribadi dipengaruhi oleh usia dan tahap siklus hidup, 

pekerjaan, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri 
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4) Faktor psikologi dipengaruh oleh motivasi, persepsi, 

pembelajaran, dan keyakinan 

2. Loyalitas Pelanggan 

a. Model Loyalitas Pelanggan 

 

    Sumber : Tjiptono (2014:392) 

Gambar 2.2 Model Loyalitas pelanggan 

Menurut Kapferer dan Laurent (dalam Tjiptono, 2014:392), 

perilaku pembelian ulang (repeat purchasing behavior) bisa 

dijabarkan menjadi dua kemungkinan yakni loyalitas dan inersia. 

Faktor pembedanya adalah sensivitas merek (brand sensitivity) 

yang didefinisikan sebagai “sejauh mana merek memainkan peran 

kunci dalam proses pemilihan dalam kategori produk tertentu”.  

Perbedaan loyalitas dan inersia dapat dilihat pada Gambar 

2.2 perilaku pembelian yang ulang dalam situasi sensivitas merek 

yang kuat dinamakan loyalitas, dimana konsumen cenderung 

membeli ulang merek yang sama dan menganggap pilihan merek 

sangat penting baginya. Sebaliknya, pembelian ulang dalam situasi 

sensitivitas merek yang lemah dikategorikan sebagai inersia, yakni 

konsumen cenderung membeli ulang merek yang sama, namun ia 

tidak menganggap nama merek itu penting, kerena ia tidak bisa 

membedakan berbagai merek yang ada dan tidak terlibat secara 

intensif dalam pemilihan kategori produk (Tjiptono, 2014:392). 

Perilaku pembelian 

Ulang 

Sensitivitas merek kuat 

Sensitivitas merek lemah 

Loyalitas 

inersia  
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b. Pengertian Loyalitas pelanggan 

Menurut Oliver (1999) loyalitas pelanggan adalah 

komitmen yang kuat untuk melakukan pembelian ulang atau 

berlanggan produk yang disukai secara konsisten di masa 

mendatang, sehingga menimbulkan rangkaian pembelian produk 

mereka yang sama secara berulang, meskipun pengaruh situasional 

dan upaya pemasaran berpotensi menyebabkan perpindahan 

merek.  

Disisi lain, menurut Lovelock et al., (2010) loyalitas 

merupakan ketersediaan konsumen dalam menggunakan suatu 

produk atau jasa dalam jangka waktu yang lama dan 

merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada orang 

terdekatnya. Seorang pelanggan yang loyal adalah pelanggan yang 

memiliki ciri-ciri antara lain melakukan pembelian secara 

berulang-ulang pada badan usaha yang sama secara teratur, 

membeli lini produk dan jasa yang ditawarkan oleh badan usaha 

yang sama, memberitahukan kepada orang lain tentang kepuasan-

kepuasan yang didapat dari badan usaha, dan menunjukkan 

kekebalan terhadap tawaran-tawaran dari badan usaha pesaing. 

Menurut Griffin (2005 : 22) loyalitas dibagi menjadi 4 jenis 

yaitu : 
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1) Tanpa loyalitas 

Yaitu beberapa pelanggan tidak mengembangkan loyalitas 

terhadap produk atau jasa tertentu. 

2) Loyalitas lemah 

Yaitu keterikatan yang rendah di gabung dengan pembelian 

berulang tinggi menghasilkan loyalitas yang lemah. 

3) Loyalitas tersembunyi 

Tingkat preferensi tinggi di gabung dengan tingkat pembelian 

berulang rendah menunjukkan loyalitas tersembunyi. 

4) Loyalitas Premiun 

Yaitu jenis loyalitas yang paling dapat di tingkatkan, terjadi 

bila ada tingkat keterkaitan yang tinggi dan tingkat pembelian 

berulang yang juga tinggi. 

c. Faktor faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan 

Seorang konsumen dapat menjadi pelanggan yang loyal 

karena adanya beberapa faktor yang menentukan loyalitas terhadap 

suatu produk maupun jasa. Dalam membangun dan meningkatkan 

loyalitas pelanggan, perusahaan harus memperhatikan faktor 

faktor yang mempengaruhinya. Zikmund (2007:72) dalam 

Vanessa Gaffar, aspek aspek yang mempengaruhi loyalitas adalah: 

1) Satisfaction (kepuasan), merupakan perbandingan antara 

harapan sebelum melakukan pembelian dengan kinerja yang 

disarankan. 
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2) Emotional Bonding (ikatan emosi), dimana konsumen dapat 

terpengaruh oleh sebuah merek yang meniliti daya tarik 

tersendiri sehingga konsumen dapat diidentifikasikan dalam 

sebuah merek. Ikatan yang tercipta dari sebuah merek ialah 

ketika konsumen merasakan ikatan yang kuat dengan 

konsumen lain yang menggunakan produk atau jasa yang 

sama. 

3) Trust (kepercayaan), yaitu kemauan seseorang untuk 

mempercayakan perusahaan atau sebuah merek untuk 

melakukan atau menjalankan fungsi. 

4) Choice reduction and habit (Kemudahan), yaitu jika 

konsumen akan merasa nyaman dengan sebuah merek ketika 

situasi mereka melakukan transaksi memberikan kemudahan. 

5) History with the company, yaitu sebuah pengalaman seseorang 

pada perusahaan dapat membentuk perilaku. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

loyalitas pelanggan merupakan komitmen dalam melakukan 

pembelian ulang terhadap suatu produk atau jasa pada perusahaan 

dalam jangka waktu yang lama . 

Indikator loyalitas pelanggan menurut Griffin (2005) 

sebagai berikut : 

1) Pelanggan melakukan pembelian ulang secara teratur 
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2) pelanggan melakukan pembelian diluar lini produk/jasa yang 

ditawarkan 

3) Pelanggan merekomendasikan produk kepada pihak lain 

4) Pelanggan tidak terpengaruh dari pesaing  

 

Indikator loyalitas pelanggan menurut Tjiptono (2008) 

sebagai berikut: 

1) Pembelian ulang 

2) Kebiasaan mengonsumi merek 

3) Rasa suka yang besar pada merek 

4) Ketetapan pada merk 

5) Keyakinan bahwa merek tertentu merek yang terbaik 

6) Perekomendasian merek kepada orang lain 

3. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan merupakan komponen penting dalam 

persepsi konsumen. Menurut Tjiptono (2008) kualitas layanan adalah 

suatu tingkat keunggulan yang diharapkan dimana pengendalian atas 

tingkat keunggulan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan. Sedangkan menurut Kotler dan Keller (2015) kualitas 

layanan adalah keseluruhan dari fitur dan karakteristik dari sebuah 

produk atau jasa yang memiliki kemampuan untuk memuaskan 

kebutuhan. 
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Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan merupakan harapan akan pelayanan perusahaan yang dapat 

memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan pelanggan. 

Menurut Kotler dan keller (2015 : 52) ada lima dimensi 

kualitas pelayanan, yaitu: 

a. Bukti Fisik (Tangibles)  

Yaitu penampilan fisik layanan perusahaan, seperti penampilan 

fasilitas fisik, peralatan, personel, kebersihan, kerapian dan 

media komunikasi. 

b. Kehandalan (Reliability) 

Yaitu kemampuan perusahaan untuk melaksanakan jasa yang 

dijanjikan dengan tepat dan terpercaya. 

c. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Yaitu daya tanggap perusahaan dalam memberi layanan bagi 

pelanggan dan memberikan jasa dengan sigap dan cepat dalam 

melayani, menangani transaksi dan penanganan keluhan 

pelanggan. 

d. Perhatian (Empathy) 

Yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih peduli 

memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan. 

e. Jaminan (Assurance) 

Yaitu kemampuan perusahaan memberikan jaminan pelayanan 

yang merupakan pengetahuan dan kesopanan karyawan serta 



 

  18 
 

kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan 

keyakinan.  

Sedangkan menurut Zeithaml (1990) ada 10 dimensi kualitas 

pelayanan, yaitu: 

a. Bukti fisik 

b. Reliabilitas 

c. Daya tanggap 

d. Kompetensi 

e. Kesopanan 

f. Kredibilitas 

g. Keamanan 

h. Akses 

i. Komunikasi 

j. Kemampuan memahami pelanggan 

4. Kepercayaan 

Kepercayaan adalah kesediaan pelanggan untuk dapat 

memiliki rasa keyakinan terhadap suatu perusahaan (Morgan dan 

Hunt, 1994). Kepercayaan juga didefinisikan sebagai sikap konsumen 

yang menunjukkan perasaan yakin terhadap suatu produk atau jasa 

(Gunawan, 2013). 

 Kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai kesediaan satu 

pihak untuk menerima resiko dari tindakan pihak lain berdasarkan 

harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan penting untuk 
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pihak yang mempercayainya, terlepas dari kemampuan untuk 

mengawasi dan mengendalikan tindakan pihak yang dipercaya 

(Mayer et al., 1995). Sedangkan Wang dalam Jumaev et al., 

(2012:41) mengemukakan bahwa kepercayaan merupakan tingkat 

kenyamanan yang dirasakan kepada mitra transaksi karena dapat 

diandalkan dan dapat dipercaya.  

Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan sebagai kesediaan 

pelanggan akan rasa yakin terhadap produk atau jasa pada perusahaan 

dengan menerima risiko dan ketidakpastian yang akan dirasakan 

pelanggan. 

Menurut Mayer et al. (1995) kepercayaan dapat diukur 

melalui tigal hal, yaitu: 

a. Integritas (Integrity) 

Merupakan persepsi bahwa perusahaan mengikuti prinsip 

prinsip yang dapat diterima seperti menepati janji, berperilaku 

sesuai etika dan jujur. Intergritas perusahaan tergantung dari 

konsistensi perusahaan dimasa lalu, komunikasi kredibel atau 

komunikasi tidak kredibel suatu perusahaan pada kelompok lain, 

dan apakah tindakan yang dilakukan perusahaan sesuai dengan 

janji atau kata kata yang diucapkan. 

b. Kebaikan (Benevolence) 

Didasarkan pada besarnya kepercayaan kemitraan yang 

memiliki tujuan dan motivasi yang menjadi kelebihan untuk 
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organisasi lain pada saat kondisi yang baru muncul, yaitu kondisi 

dimana komitmen yang tidak  terbentuk. 

c. Kompetensi (competence) 

Kompetensi merupakan kemampuan untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan dan memenuhi 

segala keperluannya. Kemampuan mengacu pada keahlian dan 

karakteristik yang memungkinkan suatu kelompok mempunyai 

pengaruh yang dominan. 

Menurut Mukherjee dan Nath (2003), kepercayaan dapat 

diukur dengan indikator sebagai berikut: 

a.  Orientasi teknologi (Technology Orientation) 

b. Reputasi (Reputation) 

c. Risiko yang dirasakan (Perceived Risk)  

C. Kerangka Pikir 

Berkaitan dengan uraian penelitian terdahulu dan kajian pustaka 

mengenai variabel kualitas pelayanan, kepercayaan dan loyalitas 

pelanggan di atas, berikut digambarkan kerangka konsep penelitian 

mengenai penelitian yang dilakukan pada gambar 2.2 
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           Gambar 2.2  Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka pikir di atas ditunjukkan adanya pengaruh variabel 

bebas yaitu Kualitas Pelayanan (X), variabel mediasi yaitu kepercayaan 

(M), dan variabel terikat yaitu loyalitas (Y). Berdasarkan perumusan 

masalah yang telah dijelaskan, maka dikemukakan beberapa hipotesis 

dalam penelitian ini sebagaimana berikut. 

1. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada 

pelanggan PT DB Praktis Tour and Travel. Peryataan ini diperkuat 

dengan beberapa peneliti sebelumnya yaitu, Gampo Haryono dan 

Susi Evanita (2016) menemukan bahwa lima dimensi kualitas 

pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas. Ayu et al 

(2013) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh sangat 

tinggi terhadap loyalitas pelanggan garuda Indonesia. Selain itu 

penelitian yang dilakukan Aberian et al., (2015), Meinda dewinta 

putri (2014), Ana Lucia & Joao (2013), dan Kofi et al., (2013) juga 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan.  

Kepercayaan 

(M) 

Loyalitas  

(Y) 
Kualitas 

Pelayanan(X) 

𝐻2 

𝐻4 

𝐻1 

𝐻3 
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Dari hasil penelitian terdahulu, maka dihipotesiskan sebagai 

berikut: 

H1: kualitas pelayanan berpengaruh secara positif signifikan terhadap 

loyalitas. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi kualitas pelayanan 

yang diberikan PT DB Praktis Tour & Travel maka semakin tinggi 

pengaruhnya  terhadap loyalitas pelanggan  

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepercayaan pada pelanggan 

PT DB Praktis Tour and Travel. Peryataan ini diperkuat dengan 

beberapa peneliti sebelumnya yaitu, molden elrado et al., (2016) 

menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepercayaan. 

Dari hasil penelitian terdahulu, maka dihipotesiskan sebagai 

berikut: 

H2:  kualitas pelayanan berpengaruh secara positif signifikan terhadap 

kepercayaan. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi kualitas 

pelayanan yang diberikan PT DB Praktis Tour & Travel maka 

semakin besar kepercayaan pelanggan  

3. Pengaruh Kepercayaan terhadap Loyalitas pelanggan pada pelanggan 

PT DB Praktis Tour and Travel. Peryataan ini diperkuat dengan 

beberapa peneliti sebelumnya yaitu, Gery Ivander (2018) yang 

menyatakan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan, Nora Pitri Nainggolan (2018) menjelaskan 

bahwa kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas 
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pelanggan, Penelian Mulyo Budi Setiawan & Ukudi (2007) juga 

menyimpulkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas pelanggan. 

Dari hasil penelitian terdahulu, maka dihipotesiskan sebagai 

berikut: 

H3: Kepercayaan berpengaruh secara positif signifikan secara terhadap 

loyalitas pelanggan. Hal ini dapat diartikan semakin besar 

kepercayaan pelanggan maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap 

loyalitas pelanggan pada PT DB Praktis Tour & Travel. 

4. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada 

pelanggan PT DB Praktis Tour and Travel melalui kepercayaan. 

Peryataan ini diperkuat dengan peneliti sebelumnya yaitu, molden 

elrado et al. (2014) juga menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas, kualitas pelayanan 

berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan, kepercayaan 

berpengaruh terhadap loyalitas, kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas yang dimediasi melalui kepercayaan 

Dari hasil penelitian terdahulu kepercayaan memediasi pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap loyalitas, maka dihipotesiskan sebagai 

berikut: 

H4: kualitas pelayanan berpengaruh secara positif signifikan terhadap 

loyalitas melalui kepercayaan. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi 



 

  24 
 

kualitas pelayanan yang diberikan PT DB Praktis Tour & Travel maka 

semakin tinggi pengaruhnya loyalitas pelanggan melalui kepercayaan 
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