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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

      Bandung memiliki posisi strategis di Pulau Jawa khususnya Provinsi Jawa Barat 

dan sekitarnya. Hal tersebut Bandung adalah titik pertemuan jalan-jalan provinsi 

yang menghubungkan Ibukota Bandung dan area produksi disekeliling Bandung. 

Jarak perjalanan yang dahulu ditempuh dari Jakarta hingga Bandung yaitu sekitar 3 

jam perjalanan mobil kini tidak lagi, karena telah dibangun Jalan Tol Cipularang 

(Cileunyi, Purwakarta, Padalarang)  

      Konstruksinya dilakukan sangat cepat dalam rangka menghadapi KAA 

(Konferensi Asia Afrika) menghubungkan Cikampek dengan Bandung hanya 

dalam waktu 2 jam. Dengan kemudahan tersebut banyak penduduk dari Jakarta dan 

wilayah Jawa Barat lainnya menikmati akhir minggunya di Bandung. Iklim yang 

sejuk dengan temperature rata-rata harian tertinggi 28,2 derajat celcius, dan hawa 

pegunungan segar membuat Bandung diminati sebagai area favorit untuk bermukim 

serta ideal bagi kota wisata dan pusat perbelanjaan. 

Bandung juga dinilai merupakan kota yang “beruntung” karena kota ini cukup 

dekat dengan Jakarta dan mengalami imbas dari pertumbuhan ekonomi yang pesat. 

Untuk memberikan fasilitas yang baik kepada para pengunjung Kota  Bandung, 

Kota Bandung juga membangun fasilitas-fasilitas tambahan yang memberikan 

kenyamanan, berupa, Mall, Hotel, Restaurant, dan 



2 
 

 
 

daerah wisata/outbound. Bahkan sejak Tol Soroja dibangun, pelaku bisnis rest 

area/tempat peristirahatan juga tidak ketinggalan untuk melebarkan sayap 

menawarkan fasilitas-fasilitas lain seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum 

(SPBU) untuk menambah kenyamanan para pengunjung Kota Bandung. 

Sejumlah pengusaha berlomba-lomba menginvestasikan pundi-pundi 

keuangannya untuk membangun rest area mirip mall yang dilengkapi fasilitas 

(SPBU, ATM, kantin, restoran, toilet, sarana ibadah, lahan parkir, 

dsb).Pertumbuhan rest area beberapa tahun belakangan ini sudah disadari oleh Jasa 

Marga sebagai pengelola jalan tol. 

Rest Area di Indonesia, dulunya hanya berupa kedai-kedai kecil yang menjual 

berbagai jenis makanan dan menyediakan fasilitas toilet serta bengkel tidak seperti 

saat ini. Tuntutan terhadap kebutuhan akan akses yang cepat dari satu tempat 

menuju tempat lainnya menyebabkan peningkatan jumlah pengguna jalan tol dalam 

hal kuantitas. Tentu meningkatnya kuantitas pengguna jalan tol harus dapat 

diimbangi dengan peningkatan kualitas dan daya tampung dari Tempat 

Istirahat.Perkembangan pembangunan jalan tol yang semakin panjang 

menyebabkan jarak tempuh dan waktu tempuh pengemudi di jalan tol semakin jauh 

dan panjang.Jalan tol yang dikenal sebagai jalan bebas hambatan tidak lagi sesuai 

dengan sebutannya karena mulai terhambat oleh kemacetan yang terjadi pada 

waktu-waktu tertentu. 

Fenomena tersebut berdampak pada perilaku pengguna jalan tol saat 

ini.Pengguna jalan tol yang dulunya jarang memutuskan untuk berhenti di Tempat 

Istirahat karena jarak dan waktu tempuh yang singkat dan jika memutuskan 



 

 

berhenti, pengguna cenderung segera melanjutkan perjalanannya kembali.Berbeda 

dengan saat ini, Tempat Istirahat menjadi tempat pengguna jalan tol untuk bersantai 

menunggu kemacetan berlalu. Kebutuhan akan fasilitas juga bertambah.  

Tidak hanya kebutuhan untuk kebugaran fisik, tapi juga kebutuhan psikologis 

untuk kenyamanan dan kebugaran pikiran.Dampak yang ditimbulkan juga 

berpengaruh pada tipologi fungsi dari Tempat Istirahat itu sendiri.Konsep-konsep 

perancangan Tempat Istirahat pun diperbaharui dengan menambahkan unsur 

komersial di dalamnya.Konsep ”one stop destination” layaknya Mall mulai 

diterapkan pada Tempat Istirahat di jalan tol. Tujuannya untuk memudahkan 

pengguna dalam memenuhi kebutuhannya di jalan tol tanpa harus keluar terlebih 

dahulu ke kota terdekat selain itu juga menjadikan Tempat Istirahat menjadi lebih 

bersifat rekreatif. 

Tabel 1.1 Data Bus Masuk 2018 

Rest Area Sari Intan Ciwidey 

 

BULAN JUMLAH BUS 

JANUARI 230 BUS 

FEBRUARI 180 BUS 

MARET 130 BUS 

APRIL 210 BUS 

MEI 67 BUS 

JUNI 129 BUS 

JULI 90 BUS 

AGUSTUS 133 BUS 



 

 

SEPTEMBER 149 BUS 

OKTOBER 122 BUS 

NOVEMBER 170 BUS 

DESEMBER 197 BUS 

TOTAL BUS 1.807 BUS 

Sumber: Dari Pembukuan Bus masuk Rest Area Sari Intan Ciwidey 2018 

 

Tabel 1.2 Data Member Supir Bus Rest Area Sari Intan Ciwidey 

(Tahun 2016, 2017, Dan 2018) 

Bulan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

Januari 40 30 27 

Februari 36 21 18 

Maret 30 27 23 

April 12 41 13 

Mei 45 16 21 

Juni 19 55 44 

Juli 60 22 17 

Agustus 28 29 27 

September 25 20 19 

Oktober 30 12 14 

November 27 18 27 

Desember 58 48 36 

Jumlah Member 410 339 286 

Total Member 1.035 

Sumber: Pembukuan Data Anggota Supir Bus Rest Area Sari Intan Ciwidey diolah oleh 

peneliti 2019 



 

 

Berdasarkan data yang ada pada pembukuan di Sari Intan Ciwidey dari Tahun 

2016, 2017, dan 2018 yaitu 1.035 supir bus. Maka dari data tersebut penulis akan 

menggunakan 1.035 supir bus untuk menjadikannya sebagai populasi. 

Munculnya pendatang baru di usaha / bisnis oleh-oleh khas Kota Bandung 

menyebabkan tingkat persaingan semakin ketat. Adanya penurunan omset 

penjualan mendorong pihak manajemen toko oleh-oleh khas Kota Bandung “Sari 

Intan Ciwidey” ingin memperbaiki kualitas pelayanannya.Perbaikan dilakukan 

berdasarkan penilaian tingkat kepentingan serta tingkat kepuasan konsumen 

terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Sari Intan Ciwidey sebagai pesaing 

utamanya. 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menjadikan permasalahan yang terjadi sebagai topik 

penelitian dengan mengambil judul: “PENGARUH KOMUNIKASI DAN 

KUALITAS PELAYANAN TERHADAP DRIVER, CO DRIVER, DAN 

TOUR LEADER (Studi pada Rest Area Sari Intan Ciwidey)”.  



 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dalam penelitian, penulis 

mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut: 

1. Terdapat Masalah Pengaruh Komunikasi terhadap Loyalitas Driver, Co Driver, 

dan Tour Leader di Rest Area Sari Intan Ciwidey. 

2. Terdapat Masalah Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap loyalitas terhadap 

Driver, Co Driver, dan Tour Leader di Rest Area Sari Intan Ciwidey. 

3. Adanya beberapa masalah yang dapat mempengaruhi Komunikasi dan Kualitas 

Pelayanan terhadap Loyalitas Driver, Co Driver, dan Tour Leader di Rest Area 

Sari Intan Ciwidey. 

4. Papan nama yang bertujuan sebagai alat promosi pada Rest Area Sari Intan 

Ciwidey di pajang sehingga bisa terlihat dari kejauhan. 

5. Rest Area Sari Intan Ciwidey menyediakan tempat parkir yang cukup luas 

sehingga memudahkan konsumen dalam parkir kendaraan. 

6. Lingkungan sekitar toko dimana toko tersebut berada di tempat yang strategis 

karena berada di pinggir jalan dengan banyak kendaraan yang melintas. 

7. Suhu udara yang sejuk karena berada di atas dataran tinggi ciwidey 

8. Kebersihan di dalam dan di luar toko Rest Area Sari Intan Ciwidey yang selalu 

di jaga sehingga konsumen merasa nyaman berada di toko tersebut. 

9. Toilet yang sangat banyak dan bersih juga tempat ibadah yang di sediakan seperti 

mushola. 



 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dalam penelitian 

ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh positif Komunikasi, terhadap Loyalitas Supir Bus di 

Rest Area Sari Intan Ciwidey? 

2. Apakah terdapat pengaruh negatif Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Supir 

Bus di Rest Area Sari Intan Ciwidey? 

3. Apakah Komunikasi dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Loyalitas 

Supir Bus di Rest Area Sari Intan Ciwidey? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi dan kualitas 

pelayanan terhadap loyalitas sesuai dengan rumusan masalah yang di ajukan dalam 

penelitian, maka tujuan penelitian sebagai beikut: 

1. Untuk mengetahui Komunikasi berpengaruh terhadap Loyalitas Driver, Co 

Driver, dan Tour Leader di Rest Area Sari Intan Ciwidey. 

2. Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Loyalitas Driver, 

Co Driver, dan Tour Leader di Rest Area Sari Intan Ciwidey. 

3. Untuk mengetahui Komunikasi dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap 

Loyalitas Driver, Co Driver, dan Tour Leader di Rest Area Sari Intan Ciwidey. 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi dalam mengajukan tugas akhir 

menempuh gelar sarjana strata satu (S1). Dengan diperolehnya informasi dari 



 

 

penelitian ini diharapkan akan memperoleh manfaat bagi pihak-pihak 

bersangkutan. 

1. Bagi peneliti 

a. Sebagai suatu aplikasi dari ilmu teoritis yang diterima di kampus dan 

menerapkannya dalam kehidupan yang lebih nyata serta sebagai sarana evaluasi 

untuk mengukur keahlian diri dalam bidang pemasaran. 

b. Penelitian ini berguna untuk menambahkan wawasan, pengetahuan serta 

pengalaman peneliti. 

2. Bagi Akademik 

Sebagai salah satu masukan bagi ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu 

manajemen khususnya dalam program studi manajemen pemasaran. 

3. Bagi Perusahaan 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi apabila perusahaan ingin 

mengetahui sejauh mana pengaruh Komunikasi dan Kualitas Pelayanan terhadap 

Loyalitas Supir Bus. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan supaya perusahaan bisa lebih kreatif lagi 

dalam mengatur Komunikasi dan Kualitas Pelayanan 

4. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bacaan atau kajian 

pustaka sebagai bahan untuk melakukan penelitian yang selanjutnya. 

F. Kerangka Pemikiran 

1.  Pengaruh Komunikasi (X1) Terhadap Loyalitas (Y) 

  Rogers dan D. Lawrence Kincaid 



 

 

Menurut Rogers & D. Lawrence Kincaid, definisi komunikasi adalah sebuah 

tahapan dimana dua orang atau lebih saling bertukar informasi satu sama lain, yang 

pada pokoknya akan muncul saling pengertian yang bersifat mendalam. 

a.  Agar Komunikator Dimengerti Komunikan 

Tujuan komunikasi yang pertama adalah untuk memastikan informasi atau 

pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain (komunikan). Karena itu 

komunikator harus menyampaikan pesan utama sejelas mungkin kepada 

komunikan. 

b. Agar Mengenal Orang Lain 

Dengan adanya interaksi dan komunikasi maka setiap orang dapat saling 

mengenali dan memahami satu sama lain. Kemampuan mendengar/ membaca/ 

mengartikan pesan orang lain dengan baik merupakan hal penting dalam aktivitas 

komunikasi. 

c.  Agar Pendapat Diterima Orang Lain 

Komunikasi secara persuasif seringkali dilakukan untuk menyampaikan 

gagasan atau ide seseorang pada orang lain. Tujuannya adalah agar ide dan gagasan 

tersebut diterima. 

d. Menggerakkan Orang Lain 

Komunikasi dengan cara persuasif dapat membangun kesamaan persepsi 

dengan orang lain. Selanjutnya, kesamaan persepsi tersebut digunakan untuk 

menggerakkan orang lain sesuai dengan keinginan kita. 

2.  Pengaruh Kualitas Pelayanan (X2) Terhadap Loyalitas (Y) 



 

 

Menurut Kotler (2002:83) Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah 

daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. definisi 

pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak 

dikaitkan pada satup roduk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan 

pada konsumen itu sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat 

terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. 

Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan 

yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Kata kualitas mengandung 

banyak definisi dan makna, orang yang berbeda akan mengartikannya secara 

berlainan tetapi dari beberapa definisi yang dapat kita jumpai memiliki beberapa 

kesamaan walaupun hanya cara penyampaiannya saja biasanya terdapat pada 

elemen sebagai berikut: 

1. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihkan harapan pelanggan. 

2. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 

3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 

Dari definisi-definisi tentang kualitas pelayanan tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen.Pelayanan dalam 

hal ini diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang 



 

 

berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan dan keramahtamahan yang 

ditujukan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan 

konsumen. 

Kualitas pelayanan (service quality) dapat diketahui dengan cara 

membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka 

terima / peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan/inginkan 

terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan.  

Hubungan antara produsen dan konsumen menjangkau jauh melebihi dari waktu 

pembelian ke pelayanan purna jual, kekal abadi melampaui masa kepemilikan 

produk. Perusahaan menganggap konsumen sebagai raja yang harus dilayani 

dengan baik, mengingat dari konsumen tersebut akan memberikan keuntungan 

kepada perusahaan agar dapat terus hidup 
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Sumber: Diolah oleh peneliti 2019 
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Tabel 1.3 

Penelitian Terdahulu 

  

 

No. 

 

Nama 

 

Judul Penelitian 

 

Variabel 

Penelitian 

Metode / 

Analisis 

dalam 

Penelitian 

 

Hasil 

1. Yoana 

Tiara Eka 

Putri 

(2013) 

Pengaruh 

Komunikasi 

Pelayanan dan 

kepuasan terhadap  

loyalitas pelanggan 

di 7-eleven buaran 

Komunikasi 

Pelayanan 

(X1), 

Kepuasan 

(X2), 

Loyalitas 

pelanggan 

(Y) 

Kuantitatif Komunikasi 

Pelayanan dan 

kepuasan 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap  loyalitas 

pelanggan di 7-

eleven buaran 

baik secara parsial 

maupun simultan. 

2. Ira Raka 

Siwi 

(2015) 

Pengaruh 

Komunikasi 

Internasional dan 

kualitas pelayanan 

terhadap keputusan 

nasabah untuk 

menggunakan 

produk tabungan di 

BPR Syari’ah 

bangun drajat 

warga yogyakarta 

Komunikasi 

Internasional

(X1), 

Kusalitas 

Pelayanan 

(X2), 

Keputusan 

nasabah 

(Y). 

Kuantitatif Komunikasi 

Internasional dan 

kualitas pelayanan 

memiliki 

pengaruh positif 

terhadap 

keputusan nasabah 

untuk 

menggunakan 

produk tabungan 

di BPR Syari’ah 

baik secara parsial 

maupun simultan. 

3. Aris 

Irnandha 

(2016) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Loyalitas Pelanggan 

yang dimediasi oleh 

kepuasan pelanggan 

Kualitas 

Pelayanan 

(X1), 

Kepuasan 

Pelanggan 

Kuantitatif Pengaruh 

Kualitas, memiliki 

pengaruh positif 

terhadap Loyalitas 

Pelanggan yang 



 

 

jasa pengiriman 

jalur darat 

(Studi Kasus 

Kepuasan 

Pelanggan JNE 

Cabang Hijrah 

Sagan Yogyakarta) 

(X2), 

Loyalitas 

Pelanggan 

(Y). 

dimediasi oleh 

kepuasan 

pelanggan jasa 

pengiriman jalur 

darat 

(Studi Kasus 

Kepuasan 

Pelanggan JNE 

Cabang Hijrah 

Sagan 

Yogyakarta) baik 

secara parsial 

maupun simultan. 

4. Muhamad 

Azkal Faiz 

(2016) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan dan 

Kepuasan terhadap 

Loyalitas berbelanja 

online di olx.co.id 

(Mahasiswa 

Universitas sunan 

kali jaga 

Yogyakarta) 

Kualitas 

Pelayanan 

(X1), 

Kepuasan 

(X2), 

Loyalitas 

berbelanja 

(Y) 

Kuantitatif Kualitas 

Pelayanandan 

Kepuasan 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap Loyalitas 

berbelanja online 

di olx.co.id 

(Mahasiswa 

Universitas sunan 

kali jaga 

Yogyakarta) 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutiara 

(2017) 

Pengaruh 

Komunikasi dan 

Citra terhadap 

Loyalitas yang 

dimediasi oleh 

Kepercayaan Merek 

pada Perusahaan 

Jasa Titipan 

Kilat(Studi pada 

Pengguna Jasa  

PT. Jalur Nugraha 

Ekakurir di Bandar 

Lampung) 

Komunikasi 

(X1), 

Citra Merek 

(X2), 

Loyalitas 

(Y) 

Kuantitatif Komunikasi Dan 

Citra Merek 

Memiliki 

Pengaruh Positif 

Terhadap 

Loyalitas yang 

dimediasi oleh 

Kepercayaan 

Merek pada 

Perusahaan Jasa 

Titipan Kilat Baik 

Secara Parsial 

Maupun Simultan. 



 

 

6. Adam 

Siwalima 

(2018) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Loyalitas  

Pelanggan Toko 

Baby Putri Di 

Bambu Kuning 

Trade Center 

Bandar  

Lampung 

Kualitas 

Pelayanan 

(X), 

Loyalitas 

Pelanggan 

(Y) 

Kuantitatif Kualitas 

Pelayanan 

Memiliki 

Pengaruh Positif 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan Toko 

Baby Putri Secara 

Parsial Maupun 

Simultan 

7.  Novi Fitria 

Ningsih 

(2018) 

Pengaruh Kualitas 

Layanan Terhadap 

Loyalitas Jasa Go 

Jek Dalam 

Perspektif Ekonomi 

Islam (Studi Pada 

Mahasiswa FEBI 

UIN  

Raden Intan 

Lampung 

Kualitas 

Pelayanan 

(X), 

Loyalitas 

(Y) 

Kuantitatif Kualitas Layanan  

Memiliki 

Pengaruh Positif 

Terhadap 

Loyalitas Jasa Go 

Jek Dalam 

Perspektif 

Ekonomi Islam 

Secara Parsial 

Maupun Simultan 

8. Andias 

Kiki 

Giovani 

(2018) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, 

Kepercayaan, 

Kepuasan 

Pelanggan, dan 

Citra Perusahaan 

terhadap Loyalitas 

Pelanggan di 

Swalayan Pamella 7 

Yogyakarta 

Kualitas 

Pelayanan 

(X1), 

Kepercayaan 

(X2),  

Kepuasan 

Pelanggan 

(X3) 

Loyalitas 

(Y) 

Kuantitatif Kualitas 

Pelayanan, 

Kepercayaan, 

Kepuasan 

Pelanggan, dan 

Citra Perusahaan 

Pengaruh Positif 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan Secara 

Parsial Maupun 

Simultan 



 

 

9. Witry 

Sahira 

(2018) 

Analisis Pengaruh 

Kualitas Layanan 

Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Dan 

Dampak nya 

Terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

PT. SINAR 

CAKRA BUANA 

Kualitas 

Layanan 

(X1), 

Kepuasan 

Pelanggan 

(X2),  

Loyalitas 

Pelanggan 

(Y) 

Kuantitatif Kualitas Layanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan Dan 

Dampak nya 

Pengaruh Positif 

Terhadap 

Loyalitas 

Pelanggan 

Secara Parsial 

Maupun Simultan 

10. Meilissa 

Elviani 

(2018) 

Pengaruh Kepuasan 

Dan Kepercayaan 

Pelanggan 

Terhadap 

Peningkatan 

Loyalitas Pelanggan 

CV. Tangan Ketiga 

Kepuasan 

(X1), 

Kepercayaan 

Pelanggan 

(X2),  

Loyalitas 

Pelanggan 

(Y) 

Kuantitatif Kepuasan Dan 

Kepercayaan 

Pelanggan 

Pengaruh Positif 

Terhadap 

Peningkatan 

Loyalitas Secara 

Parsial Maupun 

Simultan 

      Sumber: Diolah oleh peneliti (2019) 

Dari berbagai penelitian terdahulu yang didapatkan dapat peneliti 

simpulkan bahwa penelitian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif antara Komunikasi, dan Kualitas Pelayanan 

terhadap Loyalitas. Manfaat dari adanya penelitian terdahulu yaitu sebagai 

bahan acuan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, sedangkan yang 

membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti 

lakukan pada saat ini yaitu terletak dari segi waktu penelitian dan obyek 

penelitian dimana waktu penelitian ini dimulai pada bulan januari 2019 dan 

obyeknya yaitu Rest Area Sari Intan Ciwidey. 



 

 

G. Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2013) hipotesis jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

pertanyaan. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas Supir Bus 

di Rest Area Sari Intan Ciwidey 

H2: Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas Supir 

Bus di Rest Area Sari Intan Ciwidey 

H3: Komunikasi dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Loyalitas Supir Bus di Rest Area Sari Intan Ciwidey 


