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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam situasi perekonomian yang semakin meningkat, perusahaan-

perusahaan berupaya untuk menunjukan kemampuan dan kualitas diri diantara 

para pesaingnya. Perusahaan berusaha untuk mempertahankan bahkan 

meningkatkan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan agar bisa bersaing 

diantara serbuan produk dan jasa yang tersedia di pasaran. Fenomena ini 

berlangsung di semua sisi industri termasuk didalamnya industri jasa angkutan 

travel. Transportasi merupakan unsur terpenting dalam mobilitas manusia sehari-

hari. (Rahmi, 2012:1 ) 

Dalam Hal ini, transportasi tidak hanya sebatas pada memindahkan barang 

dan  manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Lebih jauh lagi, transportasi 

merupakan unsur yang berkaitan dengan banyak hal, termasuk dengan kegiatan 

sosial ekonomi, perkembangan pariwisata, ibadah dan lain-lain. (Rahman, 

2005:1) 

Seiring dengan berjalannya waktu, maka di masa ini salah satu sektor yang 

mengalami perkembangan yang pesat adalalah travel umrah. Sektor jasa ini 

diarahkan untuk dapat membawa orang-orang muslim beribadah ke tanah suci. 

Berikut ini data perusahaan tour & travel ibadah haji dan umrah di Kota Bandung 
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Grafik 1.1  

Data Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)  

Tahun 2007-2012  

 

          Sumber: dari berbagai sumber 

 

Grafik 1.1 menunjukkan perkembangan bisnis jasa tour & travel umrah 

dan haji yang meningkat setiap tahunnya. Data tersebut membuktikan bahwa dari 

waktu ke waktu kebutuhan akan jasa travel umrah semakin diminati oleh banyak 

orang, sehingga perusahaan dituntut untuk menjaga kualitas yang diberikan 

kepada pelanggannya dengan menjaga kualitas jasa. 

Bandung merupakan pasar potensial untuk bisnis tour & travel. Selain 

daya beli masyarakatnya relatif kuat, minat melakukan perjalanan wisata 

masyarakat Bandung dinilai cukup tinggi. Hal itu dilihat dari tingginya angka  

pertumbuhan pengguna jasa tour & travel di Bandung. 

(http://kadinbandung.org)  

Karena peningkatan persaingan tersebut, maka diperlukan suatu 

pengelolaan aktivitas pemasaran yang efektif dan efisien, sehingga tidaklah 

mengherankan apabila setiap perusahaan jasa angkutan travel umrah berusaha 

melaksanakan strategi yang berbeda satu sama lain dalam memasarkan produknya 

dengan tujuan akhirnya adalah mendapatkan pelanggan yang loyal. 

PT Dago Wisata Internasional (Umrah) merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang pelayanan calon jamaah umrah yang bersaing untuk kalangan 
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kelas menengah yang ingin terus tumbuh dan berkembang, PT Dago Wisata 

Internasional (Umrah) berusaha memberikan pelayanan terbaiknya dengan cara 

menyediakan beberapa produk, seperti paket regular umrah dan paket plus umrah.  

PT Dago Wisata Internasional (Umrah) berusaha memberikan pelayanan terbaik 

yang dapat memuaskan penumpangnya melalui penyampaian jasa. 

 Dibawah ini merupakan data jumlah jamaah pada PT Dago Wisata 

Internasional (Umrah) periode 2009-2012 

Tabel. 1.2 
Jumlah Jamaah PT Dago Wisata Internasional (Umrah) Di Bandung  

Periode 2009-2012 
 

Nama 
Perusahaan 

Tahun Jumlah 
Jamaah 

Persentase 
Peningkatan 

PT Dago Wisata 
Internasional 

(Umrah) 

2009 300 
2010 700 133% 
2011 1500 114% 
2012 1800 20% 

 

Sumber: PT Dago Wisata Internasional (Umrah), Juli 2013  

 

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa terjadi peningkatan 

pelanggan di tahun 2009 sampai dengan 2012, namun peningkatan tersebut masih 

fluktuatif, bahkan cenderung menurun.  Maka dari itu perusahaan hendaknya 

dapat mempertahankan pelanggan dan mencari konsumen potensialnya. Hal ini 

dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor penyampaian jasa terhadap 

pelanggan. Beberapa Kegiatan promosi yang dilakukan PT Dago Wisata 

Internasional (Umrah) untuk perkembangan bisnis ini masih sebatas mengajak 

kolega bisnis, teman-teman lama, penyebaran brosur di majelis taklim, sebagai 

nara sumber di buletin, memberikan penawaran pada instansi, bantuan satu orang 

staff dan beberapa marketing free line. 

Karena itu agar dapat memberikan kepuasan pada pelanggan suatu 

perusahaan harus mempunyai service delivery (penyampaian jasa) yang baik. 

Service delivery menyangkut kapan, dimana dan bagaimana produk jasa disajikan 

kepada pelanggan (Lovelock, 2001:59).  
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Lima penentu mutu jasa menurut Berry, Parasuraman, dan Zeithaml 

yang dikutip Kotler dan Keller (2007:123), kelimanya disajikan secara berurut 

berdasarkan tingkat kepentingannya : 

1. Reliability (Keandalan), yaitu kemampuan melaksanakan layanan yang 

dijanjikan  secara meyakinkan dan akurat. 

2. Responsiveness (Daya tanggap), yaitu kesediaan membantu pelanggan dan 

memberikan jasa dengan cepat. 

3. Assurance (Jaminan), yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan dan 

kemampuan mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan.. 

4. Empathy (Empati), yaitu kesediaan memberikan perhatian yang mendalam 

dan khusus pada masing-masing pelanggan. 

5. Tangible (Berwujud), yaitu penampilan fasilitas fisik, perlengkapan, 

karyawan dan bahan komunikasi. 

Komponen-komponen diatas mendukung terciptanya suatu penyampaian 

jasa dalam perusahaan. Penyampaian jasa yang baik akan menghasilkan suatu 

kualitas jasa yang baik serta terciptanya pula kepuasan dan loyalitas pelanggan. 

Kemampuan untuk memberikan pelayan terbaik terhadap pelanggan 

merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh perusahaan agar tujuan utama 

perusahaan dapat tercapai. Pemberian pelayanan yang baik merupakan pelayanan 

yang diberikan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari penumpang itu 

sendiri. Perusahaan yang memberikan pelayan jasa sebagaimana yang telah 

dijanjikan akan menimbulkan kesediaan dari pelanggan untuk melakukan 

pembelian kembali pada perusahaan yang bersangkutan. 

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Kotler (2003:208), bahwa 

“Jika pelanggan merasa puas dalam melakukan pembelian, maka selanjutnya dia 

akan memperlihatkan peluang membeli yang lebih tinggi dalam kesempatan 

berikutnya.” 

Menurut Griffin (1996:31) karakteristik dari pembeli yang loyal antar 

lain: melakukan pembelian berulang-ulang (repeat purchases), penolakan 

terhadap produk lain, serta memberikan word of mouth (WOM) yang positif 

terhadap orang lain. 
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Penelitian yang dilakukan Lo liang Kheng et.all  pada School of 

Management, dimensi kualitas pelayanan yang memainkan peran penting 

terhadap loyalitas pelanggan adalah tangible, empathy, dan assurance, sedangkan 

responsiveness dan reliability tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. 

(sumber: International Journal of Marketing Studies Vol. 2, No. 2; November 

2010). 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “HUBUNGAN PENYAMPAIAN JASA DENGAN 

LOYALITAS PELANGGAN PADA TRAVEL PT DAGO WISATA 

INTERNASIONAL (UMRAH)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah yang didapat oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah tanggapan pelanggan terhadap penyampaian jasa PT Dago 

Wisata Internasional (Umrah)? 

2. Bagaimanakah loyalitas pelanggan PT Dago Wisata Internasional 

(Umrah)? 

3. Apakah penyampaian jasa travel mempunyai hubungan dengan loyalitas 

pelanggan pada PT Dago Wisata Internasional (Umrah)? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis tanggapan pelanggan terhadap penyampaian jasa PT 

Dago Wisata Internasional (Umrah). 

2. Untuk menganalisis loyalitas pelanggan PT Dago Wisata Internasional 

(Umrah). 

3. Untuk menganalisis hubungan penyampaian jasa travel dengan loyalitas 

pelanggan pada PT Dago Wisata Internasional (Umrah) 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, 

penulis, dan pembaca. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

 Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dalam pengembangan perusahaan itu sendiri, terutama yang terlihat pada 

hubungan  penyampaian jasa dengan  loyalitas pelanggan. 

2. Penulis 

 Penelitian ini berguna untuk melatih penulis dalam membahas secara ilmiah 

dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dan 

sebagai salah satu syarat akademik untuk memenuhi tugas akhir di program 

studi manajemen fakultas bisnis dan manajemen Universitas Widyatama. 

3. Pihak Lainnya 

 Sebagai bahan acuan dan referensi bagi pihak lain yang ingin memperdalam 

dan meneliti hubungan penyampaian jasa dengan loyalitas pelanggan pada 

suatu perusahaan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

Adanya kemajuan perekonomian global mendorong pertumbuhan kegiatan 

bisnis di dalam kota tetapi juga sampai ke luar negeri. Oleh karena itu banyak 

orang yang membutuhkan sarana transportasi. 

     Menurut Kotler (2003:11) produk adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk-

produk yang dapat dipasarkan meliputi barang fisik (misal: mobil, buku) dan jasa 

(hotel, transportasi). Untuk memenuhi kebutuhan akan sarana transportasi maka 

diperlukan produk berupa jasa travel yang menyediakan berbagai fasilitas untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan dan hal ini mendorong berkembangnya jasa di 

bidang travel.   
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Kotler (2003:444) mendefinisikan jasa sebagai suatu tindakan/kegiatan 

yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya 

dikaitkan/tidak dikaitkan pada satu produk fisik.  

     Menurut Kotler (2003:446) jasa mempunyai empat ciri utama yang 

membedakannya dengan barang yaitu : 

1. Intangibility, yaitu jasa tidak dapat dirasakan sebelum dibeli oleh 

pelanggan, 

2. Inseparability, yaitu proses operasi jasa bersamaan waktunya dengan saat 

pemakaian pelanggan, 

3. Variability, yaitu sangat tergantung pada siapa yang menyediakannya, 

kapan dan dimana disediakannya, 

4. Perishability, yaitu jasa tidak dapat disimpan. 

Dengan berkembangnya sektor jasa travel umrah, maka banyak pengusaha 

yang memanfaatkan peluang jasa tersebut. Hal ini menimbulkan penawaran akan 

jasa travel umrah yang saling bersaing menawarkan jasanya dengan kualitas 

terbaik. Dalam melakukan evaluasi atau perbandingan terhadap jasa yang satu 

dengan yang lain tidaklah semudah memberikan penilaian terhadap produk yang 

terlihat dan terasa nyata bagi pelanggan. 

Pada saat membeli suatu barang, pelanggan dapat mengevaluasi kualitas 

jasa tersebut dengan menggunakan beberapa dimensi. Menurut Parasuraman 

(1998) umumnya menggunakan lima dimensi untuk mengevaluasi kualitas jasa 

adalah sebagai berikut: 

1. Reliability (Keandalan), yaitu kemampuan melaksanakan layanan yang 

dijanjikan  secara meyakinkan dan akurat. 

2. Responsiveness (Daya tanggap), yaitu kesediaan membantu pelanggan dan 

memberikan jasa dengan cepat. 

3. Assurance (Jaminan), yaitu pengetahuan dan kesopanan karyawan dan 

kemampuan mereka menyampaikan kepercayaan dan keyakinan.. 

4. Empathy (Empati), yaitu kesediaan memberikan perhatian yang mendalam 

dan khusus pada masing- masing pelanggan. 
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5. Tangible (Berwujud), yaitu penampilan fasilitas fisik, perlengkapan, 

karyawan dan bahan komunikasi. 

Komponen-komponen tersebut diatas mendukung terciptanya suatu 

penyampaian jasa dalam perusahaan. Penyampaian jasa yang baik akan 

menghasilkan suatu kualitas jasa yang baik pula serta terciptanya kepuasan dan 

loyalitas pelanggan. 

Sesuai dengan yang dikemukakan Wilkie (1994:541) : 

Customer satisfaction provides a good base for repeat purchase, and sets 

the stage for favourable word of mouth to potential. 

Sedangkan loyalitas menurut Griffin (1996:4)  adalah : 

Loyalitas is based on behaviour and defined as non random purchase 

expressed over time by some decision making unit. 

     Dari definisi diatas terlihat bahwa terdapat hubungan antara penyampaian 

jasa dengan loyalitas pelanggan. Menurut Griffin (1996:31) karakteristik dari 

pembeli yang loyal antara lain :  

1. Melakukan pembelian berulang-ulang (repeat purchases) 

2. Penolakan terhadap produk lain 

3. Memberikan Word Of Mouth (WOM) yang positif terhadap orang lain.  

Dengan tingginya loyalitas dari pelanggan, maka akan mengurangi 

kerawanan dan persaingan, karena mempunyai beberapa keuntungan sebagai 

berikut :  

1. Tidak perlu adanya promosi yang berlebihan untuk menjaga pelanggan 

agar tidak beralih ke pesaing. 

2. Dapat menarik pelanggan yang baru karena pada umumnya pelanggan 

yang loyal akan mempengaruhi kelompoknya untuk menggunakan produk 

atau jasa yang sama dengannya atau paling tidak memberikan referensi 

positif. 

Penelitian yang dilakukan Lo liang Kheng et.all  pada School of 

Management, dimensi kualitas pelayanan yang memainkan peran penting 

terhadap loyalitas pelanggan adalah tangible, empathy, dan assurance, sedangkan 

responsiveness dan reliability tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. 
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(sumber: International Journal of Marketing Studies Vol. 2, No. 2; November 

2010). 

     Atas dasar uraian diatas maka dapat digambarkan suatu paradigma 

penyampain jasa yang dilakukan perusahaan akan berhubungan dengan loyalitas 

pelanggan pada jasa travel umrah. 

 

Gambar 1.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Terdapat hubungan antara tangible dengan loyalitas konsumen pada PT 

Dago Wisata Internasional (Umrah). 

H2: Terdapat hubungan antara reliability dengan loyalitas konsumen pada PT 

Dago Wisata Internasional (Umrah). 

H3: Terdapat hubungan antara responsiveness dengan loyalitas konsumen pada 

PT Dago Wisata Internasional (Umrah). 

Loyalitas Pelanggan (Y) 

Penyampaian Jasa (X) 

Tangible 

Reliability 

Responsiveness 

Assurance 

Empathy 
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H4: Terdapat hubungan antara assurance dengan loyalitas konsumen pada PT 

Dago Wisata Internasional (Umrah). 

H5: Terdapat hubungan antara empathy dengan loyalitas konsumen pada PT 

Dago Wisata Internasional (Umrah). 

H6:  Terdapat hubungan antara tangible, reliability, responsiveness, assurance, 

dan empathy (Penyampaian Jasa) dengan loyalitas konsumen pada PT 

Dago Wisata Internasional (Umrah). 

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan 

menggunakan metode explanatory, yaitu metode yang berguna untuk menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Nazir, 

2003:64). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

  Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada jamaah umrah PT 

Dago Wisata Internasional (Umrah) yang merupakan tempat penelitian dengan 

maksud memperoleh data primer. Data primer ini diperoleh dengan cara: 

a. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

dengan pihak atau pejabat yang berwenang yang berhubungan dengan objek 

yang diteliti. 

b. Kuesioner, yaitu lembar isian yang didalamnya berisi pertanyaan dan 

pernyataan yang dapat mengolah data kualitatif menjadi kuantitatif dengan 

pegujian hipotesis. 

Data-data primer yang telah didapatkan digunakan untuk melaksanakan 

analisis yang kemudian akan dibuat kesimpulan dalam penelitian ini.  

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan diperoleh dengan pengumpulan data dan informasi 

literatur-literatur yang ada untuk ditelaah serta catatan yang diperoleh di bangku 

kuliah maupun mass media lainnya. Penelitian ini dapat digunakan untuk 
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mendapatkan data-data sekunder dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian 

tersebut. Data-data sekunder ini digunakan sebagai tinjauan kepustakaan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di PT Dago Wisata 

Internasional (Umrah) yang beralamat di Jalan Kiara Condong No. 46 Bandung 

dan waktu penelitian pada bulan Oktober 2013 sampai dengan selesai. 


