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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Beberapa tahun terakhir ini sektor pariwisata memberikan kontribusi yang 

semakin tinggi baik terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia maupun 

penyediaan lapangan kerja. Hasil kajian World Economic Forum (WEF) terhadap 

sektor pariwisata menunjukkan bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi 

mencapai 9% terhadap PDB dan penyediaan lapangan kerja. Kawasan Asia 

Tenggara kontribusinya sekitar 4,6% terhadap PDB negara-negara ASEAN dan 

jika dihitung dampak tidak langsung mencapai 10,9%. Dampak positif lainnya 

adalah 9,3 juta orang bekerja di sektor ini dan jumlahnya akan lebih besar 

mencapai 25 juta orang bila dihitung dampak tidak langsung 

(http://budpar.go.id/budpar/asp/detil.asp?c=16&id=1620, diakses tanggal 3 

Desember 2012 jam 19:13).  

Berdasarkan penjelasan di atas berbagai negara termasuk Indonesia turut 

menikmati dampak dari peningkatan pariwisata dunia. Pertumbuhan pariwisata 

Indonesia selalu di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia dan melebihi 

perkembangan pariwisata dunia. Tahun 2011 perolehan devisa dari pariwisata 

diperkirakan mencapai 8,5 miliar dollar AS, naik 11,8% dibandingkan tahun lalu. 

(http://travel.kompas.com, diakses tanggal 4 Desember 2012 jam 18:15). 

Indonesia merupakan negara potensial untuk maju dan berkembang dari sektor 

http://budpar.go.id/budpar/asp/detil.asp?c=16&id=1620
http://travel.kompas.com/
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pariwisata karena Indonesia menawarkantempat–tempat indah untuk dijadikan 

objek wisata unggulan. Luas wilayah yang termasuk dalam salah satu negara 

terbesar di dunia ditambah dengan kondisi alam yang luar biasa menjadikan 

Indonesia sebagai negara yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan, baik 

nusantara maupun mancanegara. Perkembangan wisatawan yang berkunjung ke 

Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

TABEL 1.1 

STATISTIK PERKEMBANGAN WISATAWAN DI INDONESIA 

TAHUN 2007 - 2012 

No. Tahun 
Jumlah Kunjungan Wisatawan 

Wisman Wisnus (Juta) 

1. 2007 5.505.759 222.389 

2. 2008 6.234.497 225.041 

3. 2009 6.323.730 229.731 

4. 2010 7.002.944 234.377 

5 2011 7.649.731 236.752 

6. 2012  8.044.462 245.290 

Sumber : Budpar.go.id, 2012 

 

 Perkembangan jumlah wisatawan baik mancanegara maupun nusantara 

yang berkunjung ke Indonesia mengalami peningkatan. Pertumbuhan wisatawan 

mancanegara yang cukup besar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebanyak 8,5% dari 

tahun 2010. Hal ini menunjukan minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung 

ke Indonesia cukup tinggi. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang 

berkunjung ke Indonesia diikuti pula oleh meningkatnya kegiatan wisata yang 

dilakukan wisatawan nusantara. Oleh sebab itu, dengan adanya peningkatan 

kunjungan wisatawan nusantara ikut memberikan sumbangan devisa negara. 
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Dewasa ini masyarakat pada umumnya membutuhkan jasa sebuah 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhannya terutama jasa di industri pariwisata, 

salah satu sektor jasa yang memegang peranan penting adalah usaha jasa yang 

bergerak dibidang perjalanan wisata. Berdasarkan UU No.10 Tahun 2009 

menjelaskan bahwa usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelanggaraan biro 

perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. Saat ini usaha jasa perjalanan 

wisata di Indonesia semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

TABEL 1.2 

PERKEMBANGAN USAHA JASA PERJALANAN WISATA BERSKALA  

MENENGAH DAN BESAR TAHUN 2007 - 2011 

TAHUN 

BPW 

(BIRO PERJALANAN WISATA 

APW 

(AGEN PERJALANAN WISATA) 

USAHA JASA 

PERJALANAN 

WISATA (BPW+APW) 

USAHA / 

PERUSAHAAN 
RATA-

RATA 

TENAGA 

KERJA 

USAHA / 

PERUSAHAAN 
RATA-

RATA 

TENAGA 

KERJA 

JUMLAH 

PERTUM

BUHAN 

(%) JUMLAH 
PERTUM 

BUHAN(%) 
JUMLAH 

PERTUM 

BUHAN(%) 

2007 655 - 11,00 1,159 - 9,00 1,814 - 

2008 815 24,43 12,05 1,893 63,33 7,57 2,708 49,28 

2009 952 16,81 12,35 1,803 -4,75 6,51 2,755 1,74 

2010 1,116 17,23 11,00 1,917 6,32 6,00 3,003 10,09 

2011 1,120 0,36 12,00 1,918 0,05 7,00 3,038 0,16 

Sumber : Budpar.go.id, 2012 

 

Jumlah Biro Perjalanan Wisata (BPW) mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Pertumbuhan paling besar terjadi pada tahun 2008 jika dibandingkan 

tahun berikutnya yaitu sebesar 24,43%. Jumlah Agen Perjalanan Wisata (APW) 

sempat mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 4,75%. Namun, pada 

tahun 2010 jumlah APW mengalami peningkatan kembali. Hal ini menunjukan 

bahwa kebutuhan akan perjalanan wisata semakin tinggi sehingga banyak berdiri 
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perusahaan perjalanan wisata yang menawarkan jasanya untuk memenuhi 

keinginan wisatawan. 

Indonesia terdiri dari 33 provinsi, diantaranya adalah Provinsi Jawa Barat 

yang memiliki kekayaan kebudayaan dan pariwisata yang beraneka ragam. Sektor 

pariwisata merupakan salah satu usaha inti dari pembangunan ekonomi regional 

Jawa Barat. Indikator keberhasilan pengembangan pariwisata suatu daerah 

seringkali diukur dari peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung. Jumlah 

wisatawan yan berkunjung ke Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah ini. 

TABEL 1.3 

DATA KUNJUNGAN WISATAWAN KE JAWA BARAT 

TAHUN 2007-2012 

Tahun 
Jumlah Kunjungan Wisatawan 

Jumlah 
Mancanegara Nusantara 

2010 18.326.073 32.000.000 50.326.073 

2011 18.656.643 37.000.000 55.656.643 

2012 18.875.223 40.000.000 58.875.223 

Sumber : Neraca Satelit Pariwisata Daerah Jawa Barat, 2012 

 Berdasarkan Tabel 1.3 jumlah wisman yang berkunjung ke Jawa Barat 

terus mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. 

Peningkatan tersebut terjadi selama dua tahun berturut-turut yaitu sebesar 13,5% 

pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 11%. Jumlah wisnus juga 

mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan sebesar 

16% dan di tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 14.6%. Peningkatan tersebut 

membuktikan minat wisatawan untuk berkunjung ke Jawa Barat cukup besar. Hal 



5 

 

Yanty Hartanti, 2014 

Pengaruh Trust terhadap Loyalitas Biro Perjalanan Wisata 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

394 

425 

462 462 

360

380

400

420

440

460

480

2007 2008 2009 2010

ini memberikan peluang besar pada perusahaan perjalanan untuk ikut berperan 

dalam memenuhi salah satu kebutuhan wisatawan dalam hal penyediaan 

akomodasi wisata. 

Dilihat dari potensi kunjungan wisatawan ke Jawa Barat yang terus 

meningkat setiap tahunnya, Jawa Barat harus memiliki fasilitas sarana dan 

prasarana khususnya jasa usaha perjalanan wisata yang memadai terhadap 

wisatawan yang berkunjung. Kunjungan wisatawan yang meningkat dijadikan 

pertimbangan bagi perusahaan jasa perjalanan seperti biro perjalanan wisata untuk 

mengembangkan bisnisnya sehingga jumlah biro perjalanan wisata di Jawa Barat 

kian bertambah, seperti terlihat pada Gambar 1.1 di bawah ini. 

 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 

GAMBAR 1.1 

PERKEMBANGAN BIRO PERJALANAN WISATA (BPW) DI PROVINSI 

JAWA BARAT TAHUN 2007-2010 

 

 Jumlah BPW di Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun 2007 

hingga 2009. Pada tahun 2010 jumlah BPW masih  sama dengan tahun 2009 yaitu 
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berjumlah 462. Peningkatan jumlah BPW ini disebabkan karena semakin 

banyaknya wisatawan yang melakukan perjalanan. BPW merupakan salah satu 

bagian dari usaha perjalanan wisata yang ikut berperan dalam menyediakan jasa 

bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata 

Jasa usaha perjalanan wisata yang ada tersebar di seluruh wilayah di Jawa 

Barat, namun sebagian besar berada di daerah-daerah dengan penduduk yang 

besar, sentra-sentra bisnis, dan daerah-daerah wisata karena di daerah-daerah 

tersebut potensi konsumen yang akan melakukan perjalanan dengan 

memanfaatkan jasa usaha perjalanan wisata cukup besar. Salah satu wilayah yang 

mempunyai kriteria tersebut adalah Kota Bandung. Kota Bandung merupakan 

salah satu kota dimana para pelaku industri pariwisata banyak mendirikan usaha 

perjalanan wisata. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini. 

TABEL 1.4 

PERTUMBUHAN JUMLAH USAHA PERJALANAN WISATA 

KOTA BANDUNG 2010-2012 

Tahun Jumlah BPW Jumlah CBPW Jumlah APW 

2010 173 24 25 

2011 242 25 38 

2012 255 28 50 

Sumber : Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Bandung, 2012 

 

Pada tahun 2010 jumlah tempat usaha perjalanan wisata di Bandung 

berjumlah 173, sedangkan pada tahun 2011 naik sebesar 28, 5% menjadi 242. 

Tahun 2012 tempat usaha jasa perjalanan wisata  menunjukkan kenaikan yaitu 

sebesar 5,1% yaitu sebanyak 255. Keberadaan usaha perjalanan wisata sangat 
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penting di industri pariwisata dalam hal penjualan tiket pesawat, pemesanan 

kamar hotel, pengurusan dokumen perjalanan, perencanaan dan penjualan paket 

wisata, serta penyediaan sarana transportasi.  

Sarana transportasi merupakan elemen penting penunjang 

keberlangsungan kegiatan wisata di Kota Bandung, karena dengan adanya sarana 

transportasi maka aktivitas wisatawan dalam melakukan perjalan wisata akan 

lebih mudah. Kota Bandung merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang 

terkenal dengan berbagai macam objek wisata seperti wisata alam, wisata belanja, 

dan wisata kuliner sehingga banyak wisatawan yang ingin berkunjung dan mereka 

sangat membutuhkan alat transportasi yang memadai.  

Saat ini,  bisnis bus pariwisata dan jenis transportasi lainnya sedang  

“booming” atau ramai karena berbagai jenis wisatawan termasuk wisatawan 

mancanegara banyak melakukan berbagai perjalanan ke berbagai objek wisata. 

Pada waktu akhir minggu atau liburan panjang banyak sekali orang, khususnya 

dalam bentuk  rombongan keluarga, instansi perusahaan, atau kumpulan 

organisasi yang ingin berwisata ke berbagai destinasi atau daerah tujuan wisata, 

dan mereka sangat membutuhkan fasilitas transportasi yang dapat mengangkut 

orang banyak yaitu bus pariwisata.  

Sekarang ini keberadaan bus pariwisata semakin berkembang dan ini dapat 

dibuktikan dengan banyaknya perusahaan yang menyediakan layanan bus 

pariwisata dengan bentuk dan fasilitas yang berbeda-beda sehingga dapat menarik 
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banyak pelanggan yang ingin berwisata. Peluang seperti inilah yang dimanfaatkan 

sebaik-baiknya oleh pengelola perusahaan khususnya di Kota Bandung untuk 

membangun serta mengembangkan perusahaanya dengan mendirikan atau 

mengembangkan bus pariwisata. Berikut Tabel 1.5 adalah perusahaan bus 

pariwisata populer di Kota Bandung. 

TABEL 1.5 

PERUSAHAAN BUS PARIWISATA DI KOTA BANDUNG 

TAHUN 2012 

No. Perusahaan Alamat 

1. PT. Suryaputra Adipradana Jl. Soekarno Hatta No. 269 Bandung 

2. PT. Pakar Utama Jl. Ambon No.3 Bandung 

3. PT. Jackal Holidays Jl. Soekarno Hatta No.593 Bandung 

4. PT. Jaya Prima Jl. Surya Sumantri Kav 8 A Bandung 

5. PT. Vista Touristama  Jl. Raya Tangkuban Perahu Km. 16-17 Lembang 

Sumber : Marketing PT Jackal Holidays, 2013 

Tabel 1.5 menunjukkan kelima perusahaan bus pariwisata yang cukup 

populer di Kota Bandung salah satunya PT Jackal Holidays.Tingginya persaingan 

mendorong PT Jackal Holidays untuk dapat menghasilkan jasa dan produk yang 

berdaya saing tinggi dalam usaha memenangkan pangsa pasar. Menyadari 

tingginya persaingan dalam  industri jasa sewa bus pariwisata ini menuntut setiap 

perusahaan memenangkan hati para konsumennya dan menjadi pilihan utama 

konsumen dalam memilih perusahaan bus. Berikut market share perusahaan bus 

di Kota Bandung. 
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Sumber : Pengolahan dari berbagai sumber, 2013 

GAMBAR 1.2 

MARKET SHARE PERUSAHAAN BUS PARIWISATA KOTA BANDUNG 

TAHUN 2012 

 

 Gambar 1.2 menunjukkan bahwa market share PT Jackal Holidays sebagai 

perusahaan bus hanya menguasai 21% dari keseluruhan market share yang 

menempatkan PT Jackal Holidays pada posisi ketiga. Sedangkan pesaingnya 

terutama dua pesaing besarnya yaitu Pakar Utama berada diposisi pertama dengan 

perolehan sebesar 28% dan Jaya Prima berada diposisi kedua dengan perolehan 

sebesar 27%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Jackal Holidays belum menjadi 

pilihan utama konsumen khususnya biro perjalanan wisata dalam memilih jasa 

angkutan. 

Sarana transportasi yang disediakan PT Jackal Holidays terbagi menjadi 

dua jenis, yaitu bus pariwisata mulai dari mini bus 18 seats sampai bus besar 59 

seats dan private car yang terdiri dari mobil L-300, long elf, suzuki APV dan 

kijang Inova. Namun, sarana transportasi bus lebih banyak diminati dibandingkan 

menggunakan private car. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 1.6 berikut ini. 

TABEL 1.6 
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PENGGUNA SARANA TRANSPORTASI PT. JACKAL HOLIDAYS 

TAHUN 2010 – 2012 
2010 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Total 

Bus 256 175 154 203 276 353 201 95 198 168 212 285 2576 

Private Car 30 26 45 86 96 90 166 136 126 123 45 34 1003 

2011 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Total 

Bus 250 183 229 221 255 415 222 134 274 178 228 314 2903 

Private Car 60 78 98 108 136 158 197 147 146 145 76 80 1429 

2012 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Total 

Bus 110 131 135 162 243 324 170 91 154 147 117 223 2215 

Private Car 51 56 86 97 128 107 208 154 141 84 92 102 1306 

Sumber :Marketing PT. Jackal Holidays, 2013 

 

Berdasarkan Tabel 1.6 bahwa tingkat pengguna bus pariwisata lebih 

banyak dibandingkan dengan pemakaian private car. Hal ini menunjukkan bahwa 

bus pariwisata cukup dibutuhkan oleh banyak orang yang ingin melakukan 

berbagai perjalanan khususnya perjalanan wisata apalagi saat musim ramai atau 

peak season yang terkadang orang atau perusahaan yang menyewa bus pariwisata 

lebih dari satu unit. Bus pariwisata juga ramai digunakan pada waktu banyak 

orang melakukan naik ibadah haji,  karena mereka yang ingin pergi naik haji 

biasanya dilakukan secara rombongan, dan mereka membutuhkan bus pariwisata 

juga untuk mengantarkan mereka ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. 

Berdasarkan data marketing PT Jackal Holidays, pelanggan jasa bus 

pariwisata PT Jackal Holidays terbagi menjadi empat ketegori yaitu biro 

perjalanan wisata, instansi, sekolah atau perguruan tinggi serta individual. Hal ini 

terlihat pada Tabel 1.7 berikut ini. 

 

TABEL 1.7 
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PELANGGAN JASA ANGKUTAN PT JACKAL HOLIDAYS 

DI TAHUN 2010 - 2012 

Pelanggan Jasa 2010 2011 2012 

Biro Perjalanan wisata  52 46 49 

Instansi / Perusahaan 112 132 80 

Sekolah / Perguruan Tinggi 90 82 40 

Individual/Umum 734 884 711 

Total 988 1144 880 

Sumber :Marketing PT. Jackal Holidays, 2013 

Tabel 1.7 menunjukkan jumlah pengguna yang melakukan pembelian 

ulang atau pengguna yang menggunakan jasa angkutan PT Jackal Holidays lebih 

dari satu kali. Secara keseluruhan jumlah pelanggan jasa angkutan PT Jackal 

Holidays mengalami peningkatan sebesar 13,6% pada tahun 2011, sedangkan 

tahun 2012 jumlah pelanggan jasa angkutan PT Jackal Holidays mengalami 

penurunan yang cukup besar yaitu 23,1%. Pelanggan jasa angkutan PT Jackal 

Holidays yang berasal dari instansi/perusahaan mengalami kenaikan sebesar 

15,2% pada tahun 2011, namun pada tahun 2012 terjadi penurunan yang cukup 

besar yaitu 39%. Penurunan ini juga terjadi pada pelanggan yang berasal dari 

sekolah/perguruan tinggi. Pada tahun 2011 pelanggan yang berasal dari 

sekolah/perguruan tinggi mengalami penurunan sebesar 8,9 % dan di tahun 

selanjutnya mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 51,2%. 

Sedangkan pelanggan individual/umum mengalami kenaikan sebesar 16,9% di 

tahun 2011 dan di tahun 2012 mengalami penurunan yaitu sebesar 19,6%. 

Penurunan ini terjadi karena tingginya angka persaingan dimana pesaing PT 
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Jackal Holidays berlomba-lomba untuk menawarkan nilai lebih bagi 

penggunanya. 

Pelanggan biro perjalanan wisata mengalami penurunan pada tahun 2011 

yaitu sebesar 11,5% tetapi pada tahun 2012 mengalami peningkatan namun hanya 

sebesar 6,5%. Angka kenaikan tersebut tidak menunjukan kenaikan yang 

signifikan, selain itu angka kenaikan ini tidak sebesar angka penurunan yang 

terjadi di tahun sebelumnya. Dilihat dari banyaknya biro perjalanan wisata di Kota 

Bandung yang begitu banyak, tingkat penggunaan bus pariwisata PT Jackal 

Holidays oleh biro perjalanan wisata dinilai masih kurang. Fenomena ini menjadi 

acuan bagi PT Jackal Holidays untuk terus berupaya meningkatkan loyalitas 

khususnya pada biro perjalanan wisata.  

Biro perjalanan wisata merupakan pelanggan yang memberikan kontribusi 

revenue paling tinggi pada perusahaan karena biro perjalanan wisata merupakan 

pelanggan yang paling sering melakukan pembelian atau menggunakan jasa 

angkutan PT Jackal Holidays. Oleh karena itu, PT  Jackal Holidays perlu 

melakukan upaya-upaya dalam hal memelihara pelanggan agar tetap loyal 

menggunakan jasa perusahaan. Apabila hal ini dibiarkan begitu saja bukan tidak 

mungkin pelanggan setia jasa PT Jackal Holidays akan menggunakan jasa 

perusahaan bus lain yang menawarkan nilai lebih. 

Loyalitas merupakan salah satu bentuk perilaku konsumen dalam 

mengkonsumsi barang atau jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 
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konsumen pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor budaya, 

faktor sosial, faktor personal, dan faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan 

langkah utama dalam memahami perilaku konsumen dengan model tanggapan 

rangsangan. Hal-hal yang mempengaruhi psikologis konsumen diantaranya adalah 

motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap.  

PT Jackal Holidays melakukan program dengan memberikan potongan 

harga sesuai dengan jenis bus yang akan digunakan dan waktu penggunaan bus 

tersebut. Selain itu,  PT Jackal Holidays menambah lima unit bus baru dengan 

desain interior yang menarik. Program-program  ini bertujuan untuk memberikan 

motivasi kepada konsumen untuk menggunakan jasa angkutan PT Jackal 

Holidays. PT Jackal Holidays selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik 

kepada setiap konsumennya yang diharapkan dapat menciptakan persepsi yang 

baik bagi konsumen. 

PT Jackal Holidays melakukan pendekatan perilaku (behavioral 

approach) karena selain bertindak rasional konsumen juga lebih mencari 

kepuasan. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui keinginan konsumen 

kemudian dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan 

konsumen. Pendekatan yang dilakukan merupakan upaya meyakinkan konsumen 

agar tetap loyal menggunakan jasa PT Jackal Holidays. Keyakinan tersebut 

diturunkan kembali menjadi kepercayaan (trust) karena kepercayaan terbentuk 

ketika suatu pihak (konsumen) mempunyai keyakinan terhadap integritas dan 
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reliabilitas pihak lain (perusahaan) atau menyatakan kepercayaan sebagai 

kemauan untuk mempercayai pihak lain yang diyakini 

Loyalitas merupakan suatu bentuk komitmen yang dibentuk oleh 

kepercayaan sebagai faktor utama. Kepercayaan merupakan faktor awal dalam 

menciptakan komitmen antara konsumen dengan perusahaan. Kepercayaan yang 

dimiliki oleh konsumen kepada perusahaan membuat konsumen mempunyai sikap 

yang baik, seperti melakukan konsumsi jasa dengan frekuensi dan volume yang 

semakin banyak serta melakukan konsumsi jasa lain yang disediakan oleh 

perusahaan. Sikap baik yang dimunculkan oleh konsumen akan mulai 

menciptakan niat dalam diri konsumen untuk menjadi loyal. Akhirnya niat untuk 

menjadi loyal tersebut akan menghasilkan loyalitas. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, kepercayaan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan loyalitas 

pelanggan. 

Menurut Mayer et al ( dalam Jasonet al, 2007:910), menjelaskan bahwa 

kepercayaan (trust) didasarkan pada proses kognitif yang membedakan antara 

orang-orang atau lembaga yang dapat dipercaya, tidak dapat dipercaya, dan yang 

tidak diketahui. Kepercayaan merupakan kesediaan orang yang mempercayakan 

(trustor) untuk menerima resiko dari tindakan orang yang dipercaya (trustee) yang 

didasarkan pada harapan bahwa orang yang dipercaya akan melakukan tindakan 

tertentu. Kepercayaan ini berasal dari keyakinan seseorang tentang karakteristik 

pihak lain. Kepercayaan (trust) terdiri dari tiga dimensi yaitu ability 
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(kemampuan), benevolence (kebaikan hati), dan integrity (integritas) (Mayer et al 

dalam Jason et al, 2007:910). Tiga dimensi ini menjadi dasar penting untuk 

membangun kepercayaan konsumen.  

Ability (kemampuan) merupakan keterampilan, kompetensi, dan 

karakteristik yang memungkinkan sebuah organisasi mempunyai pengaruh dalam 

beberapa domain yang spesifik. Artinya, keyakinan seseorang terhadap 

kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk membantu konsumen dalam 

melakukan sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen tersebut. PT Jackal 

Holidays memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada karyawan agar mereka 

memberikan layanan prima kepada setiap konsumen dan mampu memenuhi setiap 

keinginan dan kebutuhan konsumen. Selain itu, karyawan selalu bersikap ramah 

dan sopan kepada setiap konsumen. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa 

PT Jackal Holidays mampu memberikan pelayanan yang baik. 

Benevolence (kebaikan hati) adalah sejauh mana orang yang dipercayai 

akan berbuat baik kepada orang yang mempercayakan tersebut, selain dari motif 

profit egosentris. Saat ini PT Jackal Holidays mempunyai 35 bus mulai dari mini 

bus (18 seats) hingga bus besar (59 seats). Setiap bus dilengkapi dengan fasilitas 

yang menunjang kenyaman penggunanya. Selain itu PT Jackal Holidays juga 

menjamin keamanan konsumen selama dalam perjalanan karena semua bus yang 

digunakan selalu dirawat secara rutin dan konsisten. Hal ini dilakukan agar 

konsumen merasa diperhatikan dan juga untuk memenuhi kebutuhan dan 
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keinginan konsumen karena pada umunya konsumen mengingikan kenyaman dan 

keamanan serta kesesuaian. 

Integrity (integritas) adalah persepsi bahwa orang yang dipercayakan 

mempunyai prinsip yang sama dengan orang yang mempercayakan. Upaya yang 

dilakukan untuk menjaga integritas perusahaan yaitu dengan menepati janji yang 

diberikan kepada konsumen, memberikan informasi yang sebenar-benarnya, 

memberikan harga yang sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dan 

memberikan jaminan berupa asuransi serta selalu konsisten dalam memberikan 

pelayanan serta kualitas jasa. 

PT Jackal Holidays memenangkan perhargaan dalam kategori Perusahaan 

Angkutan Pariwisata Terbaik tahun 2012 (http://www.bismania.com, diakses 

tanggal 24 September 2012 jam 15:36). Penghargaan ini membuktikan bahwa PT 

Jackal Holidays merupakan perusahaan bus yang layak untuk dipertimbangkan 

dalam menentukan pilihan jasa angkutan yang akan digunakan. Semua program-

program yang dilakukan merupakan salah satu upaya PT Jackal Holidays untuk 

membangun kepercayaan karena dengan membangun kepercayaan (trust) akan 

meningkatkan loyalitas biro perjalanan wisata. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka perlu diadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Trust 

Terhadap Loyalitas Biro Perjalanan Wisata”(Sensus terhadap Biro Perjalanan 

Wisata yang menggunakan jasa angkutan PT  Jackal Holidays Tours & Travel 

Bandung). 

http://www.bismania.com/
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran trust di PT Jackal Holidays? 

2. Bagaimana gambaran loyalitas biro perjalanan wisatadi PTJackal Holidays 

Tours &Travel Bandung? 

3. Bagaimana pengaruh trust terhadap loyalitas biro perjalanan wisatadi 

PTJackal Holidays Tours &Travel Bandung? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk 

memperoleh hasil temuan mengenai: 

1. Gambaran trust di PT Jackal Holidays. 

2. Gambaran loyalitas biro perjalanan wisata di PT Jackal Holidays Tours 

&Travel Bandung. 

3. Pengaruh trust terhadap loyalitas biro perjalanan wisata di PTJackal Holidays 

Tours &Travel Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 
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1. Secara Teoritis/Akademik 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan dalam aspek 

teoritis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu manajemen pemasaran 

pariwisata. Diharapakan dapat berguna bagi pihak terkait untuk mengetahui 

pentingnya trust yang berpengaruh terhadap loyalitas biro perjalanan wisatadi PT 

Jackal Holidays Tours &Travel Bandung. 

2. Secara Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, sebagai bahan 

informasi untuk membantu dalam melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang 

manajemen pemasaran parawisata terutama berkaitan dengan trust yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap loyalitas biro perjalanan wisatadi PT Jackal 

Holidays Tours &Travel Bandung. 

 


