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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Service Quality 

Menurut Kotler (2002) definisi service quality 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 satu produk 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. 

Menurut Tjiptono (2012) terdapat lima perspektif mengenai 

kualitas, salah satunya yaitu bahwa kualitas dilihat tergantung pada orang 

yang menilainya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi 

seseorang merupakan produk yang berkualitas paling tinggi.  

Pelayanan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan atau 

aktifitas yang diberikan oleh satu pihak atau lebih kepada pihak lain yang 

memiliki hubungan dengan tujuan untuk dapat memberikan kepuasan 
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kepada pihak kedua yang bersangkutan atas barang dan jasa yang 

diberikan. Pelayanan memiliki pengertian yaitu terdapatnya dua unsur atau 

kelompok orang dimana masingmasing saling membutuhkan dan memiliki 

keterkaitan, oleh karena itu peranan dan fungsi yang melekat pada masing-

masing unsur tersebut berbeda. Hal-hal yang menyangkut tentang 

pelayanan yaitu faktor manusia yang melayani, alat atau fasilitas yang 

digunakan untuk memberikan pelayanan, mekanisme kerja yang 

digunakan dan bahkan sikap masing-masing orang yang memberi 

pelayanan dan yang dilayani. Menurut Parasuraman et, al., dalam Tjiptono 

(2008) ada lima dimensi yaitu:  

a. Bukti Fisik (Tangibles) bukti fisik merupakan salah satu daya tarik 

bagi konsumen karena pada saat konsumen akan membeli produk, 

pada mulanya akan tertarik pada apa yang mereka lihat. Konsumen 

akan menggunakan indra penglihatan untuk menilai suatu kualitas 

pelayanan. Oleh sebab itu aspek fisik ini perlu diperhatikan untuk 

menarik minat kosumendan suatu kemampuan perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensiya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan 

lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang 

diberikan oleh pemberi jasa. Bukti fisik yang baik akan mempengaruhi 

persepsi pelanggan. Pada saat yang bersamaan aspek fisik ini juga 

merupakan salah satu sumber yang mempengaruhi harapan pelanggan. 

Karena tangibles yang baik, maka harapan reponden menjadi lebih 
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tinggi. Dengan demikian bukti fisik merupakan satu indikator yang 

paling konkrit. Bukti fisik meliputi fasiltas fisik, tempat parkir, 

kerapian, perlengkapan, karyawan dan sarana komunikasi. 

b. Keandalan (Reliability) Keandalan yakni kemampuan perusahaan 

untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, seberapa 

jauh suatu perusahaan mampu memberikan pelayanan yang akurat dan 

memuaskan. Kemampuan memberikan pelayanan kepada pelanggan 

sesuai dengan yang di harapkan, seperti kemampuan dalam menempati 

janji, kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan untuk 

meminimumkan kesalahan. Keandalan dapat diartikan mengerjakan 

dengan benar sampai kurun waktu tertentu. Kinerja harus sesuai 

dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan 

yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang 

simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi.  

c. Daya Tanggap (Responsiveness) yaitu kemampuan atau keinginan para 

karyawan untuk membantu para pelanggan, memberikan pelayanan 

dengan tanggap dan tepat kepada konsumen, dengan penyampaian 

informasi yang jelas dan dapat menyelesaikan dengan cepat. 

Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari 

petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap 

ini merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan pada 

pelanggan. Harapan pelanggan terhadap kecepatan pelayanan hampir 
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dapat dipastikan akan berubah dengan kecenderungan naik dari waktu 

ke waktu.   

d. Jaminan (Assurance) Jaminan yaitu pengetahuan, kesopan santunan, 

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa 

percaya para konsumen kepada perusahaan dan upaya perlindungan 

terhadap resiko. Jaminan mencakup pengetahuan, kompetesi, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimilki para karyawan, 

bebas dari bahaya fisik (keamanan) dan resiko atau keragu-raguan.  

e. Empati (Empathy) Empati yaitu memberikan perhatian yang tulus 

yang bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para 

pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen.  

2. Trust 

Menurut Kotler dan Keller (2012) trust adalah kesediaan 

perusahaan untuk bergantung pada mitra bisnis. Kepercayaan tergantung 

pada beberapa faktor antar pribadi dan antar organisasi seperti 

kompetensi, integritas, kejujuran dan kebaikan hati. Membangun 

kepercayaan bisa menjadi hal yang sulit dalam situasi online, perusahaan 

menerapkan peraturan ketat kepada mitra bisnis online mereka dibanding 

mitra lainnya. Pembeli bisnis khawatir bahwa mereka tidak akan 

mendapatkan produk atau jasa dengan kualitas yang tepat dan dihantarkan 

ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat, begitupun sebaliknya. 

Menurut Mowen dan Minor (2002) kepercayaan konsumen mengandung 

arti bahwa semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua 
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kesimpulan yang dibuat oleh konsumen mengenai objek, atribut dan 

manfaatnya. 

Menurut Mowen dan Minor (2002) terdapat tiga jenis trust yaitu:  

a. Trust atribut objek  

Pengetahuan tentang sebuah objek memiliki atribut khusus yang 

disebut kepercayaan atribut objek. Kepercayaan atribut objek 

menghubungkan sebuah atribut objek, seperti seseorang, barang atau 

jasa. Melalui kepercayaan atribut objek, konsumen menyatakan apa 

yang diketahui tentang sesuatu dalam hal variasi atributnya.   

b. Trust manfaat atribut  

Seseorang mencari produk dan jasa yang akan menyelesaikan 

masalah masalah dan memenuhi kebutuhannya dengan kata lain 

memiliki atribut yang akan memberikan manfaat yang dapat dikenal. 

Hubungan antara atribut dan manfaat ini menggambarkan jenis 

kepercayaan kedua. Kepercayaan atribut manfaat merupakan persepsi 

konsumen tentang seberapa jauh sebuah atribut tertentu menghasilkan, 

atau memberikan manfaat tertentu.  

c. Trust manfaat objek  

Jenis kepercayaan ketiga dibentuk dengan menghubungkan objek 

dan manfaatnya. Kepercayaan manfaat objek merupakan persepsi 

konsumen tentang seberpa jauh produk, orang atau jasa tertentu yang 

akan memberikan manfaat tertentu. 

Mayer et al. (2010) menyatakan ada tiga dimesi trust sebagai berikut : 
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a. Kesungguhan atau Ketulusan (Benevolence)  

 Kebaikan hati merupakan kemauan penjual dalam 

memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya 

dengan konsumen. Profit yang diperoleh penjual dapat 

dimaksimumkan, tetapi kepuasan konsumen juga tinggi. Penjual 

bukan semata-mata mengejar profit maksimum semata, melainkan 

juga memiliki perhatian yang besar dalam mewujudkan kepuasan 

konsumen.  

b. Kemampuan (Ability)  

Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik 

penjual atau organisasi dalam mempengaruhi dan mengotori wilayah 

yang spesifik. Dalam hal ini, bagaimana penjual mampu menyediakan, 

melayani, sampai mengamankan transaksi dari gangguan pihak lain. 

Artinya bahwa konsumen memperoleh jaminan kepuasan dan 

keamanan dari penjual dalam melakukan transaksi.  

c. Integritas (Integrity)  

Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau 

kebiasaan penjual dalam menjalankan bisnisnya. Informasi yang 

diberikan kepada konsumen apakah benar sesuai dengan fakta atau 

tidak. Kualitas produk yang dijual apakah dapat dipercaya atau tidak. 

3. Satisfaction 

Satisfaction dapat dirasakan setelah pelanggan membandingkan 

pengalaman mereka dalam melakukan pembelian barang atau jasa dari 
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penjual atau penyedia barang atau jasa dengan harapan dari pembeli itu 

sendiri. Harapan tersebut terbentuk melalui pengalaman pertama mereka 

dalam membeli suatu barang atau jasa, komentar teman dan kenalan, serta 

janji dan informasi pemasar dan pesaingnya. Pemasar yang ingin unggul 

dalam persaingan tentu harus memperhatikan harapan pelanggan serta 

kepuasan pelanggannya. Definisi satisfaction menurut Kotler (2014) ialah 

perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah membandingkan 

kinerja produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Dari 

definisi tersebut dapat dikatakan apabila kinerja produk tidak sesuai 

dengan harapan pelanggan gojek dan bila harapan yang ditetapkan terlalu 

rendah, makapelanggan gojek tersebut akan merasa tidak puas dan 

berujung kecewa, jika kinerja sesuai dengan harapan maka pelanggan 

gojek akan merasa puas, namun apabila kinerja produk melampaui 

harapan, pelanggan  gojek akan merasa gembira dan sangat puas.  

Menurut Sangadji dan Sopiah (2013), satisfaction diartikan 

sebagai suatu keadaan dimana harapan konsumen terhadap suatu produk 

sesuai dengan kenyataan yang diterima konsumen. Menurut Fandy 

Tjiptono (2014), kepuasan berasal dari bahasa Latin “Satis” yang berarti 

cukup baik, memadai dan “Facio” yang berarti melakukan atau membuat. 

Secara sederhana kepuasan bisa diartikan sebagai “upaya pemenuhan 

sesuatu” atau “membuat sesuatu memadai”. Dari definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau 
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kecewa dari konsumen setelah membandingkan antara harapan terhadap 

suatu produk dengan performa dari produk itu sendiri. 

Menurut Kotler dalam jurnal Sywardi (2011) menyatakn terdapat 

empat dimensi untuk satisfaction yaitu : 

a. Re-purchase : membeli kembali dimana pelanggan terebut akan 

kembali kepada perusahaan untuk mencari barang atau jasa. 

b. Menciptaan Word-of-Mouth : dalam hal ini pelanggan akan mengatakn 

hal-hal yang baik tentang perusahaan kepada orang lain, 

c. Menciptakan Citra Merek : pelanggan akan kurang memperhatikan 

merek dan iklan dari produk pesaing. 

d. Menciptakan keputusan pemebelian pada perusahaan yang sama : 

membeli produk lain dari perusahaan yang sama. 

4. Loyalty 

Loyalty terbentuk melalui proses pembelajaran, yaitu suatu proses 

dimana konsumen melalui pengalamannya berusaha mencari merek yang 

paling sesuai untuknya, dalam arti produk dari merek tersebut dapat 

memberikan kepuasan yang berbagai macem merek sebelum menumukan 

merek yang benar-benar cocok. Loyalitas merek biasanya mengakibatkan 

repeat buying dan recommended buying. 

Oliver dalam Kotler dan Keller (2009) menyatakan loyalitas atau 

kesetiaan adalah sebagai komitmen yang dipegang kuat untuk membeli 

atau berlangganan lagi produk atau jasa tertentu di masa depan meskipun 
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ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan 

peralihan perilaku.  

Loyalty secara umum dapat diartikan kesetian seseorang atas 

sesuatu produk, baik barang maupun jasa tertentu. Loyalty merupakan 

manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan konsumen dalam menggunakan 

fasilitas manapun jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan, 

serta untuk tetap menjadi konsumen dari perusahaan tersebut. Kesetian 

konsumen terhadap suatu barang atau jasa merek tertentu tergantung pada 

faktor besarnya biaya untuk berpindah ke merek barang atau jasa yang 

lain, adanya resiko perubahan biaya akibat barang atau pengganti dan 

berubahnya tingkat kepuasan yang didapat dari merek baru dibanding 

dengan pengalaman terhadap merek sebelumnya yang pernah dipakai. 

Apabila merek yang akan dipilih konsumen itu dapat memuaskan 

kebutuhan dan kinginannya, maka konsumen akan memiliki suatu ingatan 

yang dalam terhadap merek tersebut. Dalam keadaan semacam ini 

kesetiaan konsumen akan mulai timbul dan berkembang. 

Loyalitas dapat dicapai melalui dua tahap yaitu perusahaan harus 

mempunyai kemampuan dalam memberikan kepuasan kepada 

konsumennya agar konsumen mendapatkan suatu pengalaman positif, 

berarti pembelian ulang diprioritaskan pada penjulan sebelumnya. 

Perusahaan harus mempunyai cara untuk mempertahankan hubungan yang 

lebih jauh dengan konsumennya dengan menggunakan strategi forced 
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loyalty (kesetian yang dipaksa) supaya konsumen mau melakukan 

pembelian ulang.  

Griffin dalam Hurriyati (2005) menyatakan ada empat dimensi dari 

loyalty yaitu : 

a. Pelanggan melakukan pembelian ulang. 

b. Pembeli membeli produk/jasa yang lain ditempat yang sama. 

c. Pelanggan mereferensikan kepada orang lain. 

d. Pelanggan tidak dapat dipengaruhi oleh pesaing. 

5. Hasil Penelitian Terdahulu 
 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO Penulis dan Tahun Variabel Hasil Penelitian 

1 Maskur,Qomariah,Nurs
idah, 2016  

1. Kualitas pelayanan 
(variabel 
independen) 

2. Kepuasaan 
pelanggan (variabel 
independen) 

3. Loyalitas pelanggan 
(variabel dependen) 

1. Kualitas pelayanan 
berpengaruh positif 
signifikan terhdap loyalitas 
pelanggan sebesae 43,8% 

2. Kepuasan pelanggan 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap loyalitas 
pelanggan sebesar 56,2% 

2 Bahrudin, Zuhro, 2015  1. Kualitas pelayanan 
(variabel 
independen) 

2. Kepuasaan 
Pelanggan (variabel 
independen) 

3. Kepercayaan 
(variabel 
independen) 

4. Loyalitas pelanggan 
(variabel dependen) 

1. Kualitas pelayanan 
berpengaruh positif 
signifikan terhadap loyalitas 
pelanggan sebesar 43,7% 

2. Kepuasan pelanggan dan 
kepercayaan  berpengaruh 
positif signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan sebesar 
46,1% 
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NO Penulis dan Tahun Variabel Hasil Penelitian 

3 Dulkhatif, 
Haryono,2016  

1. Kualitas pelayanan 
(variable 
independen) 

2. Kepuasaan 
Pelanggan (variabel 
independen) 

3. Loyalitas pelanggan 
(variabel dependen) 

1. Kualitas pelayanan 
berpengaruh positif 
signifikan terhdap loyalitas 
pelanggan  

2. Kepuasan pelanggan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas pelanggan 

4 Walangare, 
Moniharpon,2019  

1. Kepuasaan 
pelanggan (variabel 
independen) 

2. Kepercayaan 
(variabel 
independen) 

3. Kualitas pelayana 
(variabel 
independen) 

4. Loyalitas pelangan 
(variabel dependen) 

1. Kepuasan pelanggan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas pelanggan 

2. Kepercayaan berpengaruh 
signifikan terhadap loyalitas 
pelanggan 

3. Kualitas pelayanan 
berpengaruh positif 
signifikan terhdap loyalitas 
pelanggan 

5 Sanjaya,2016 1. Kualitas pelayanan 
(variabel 
independen) 

2. Loyalitas pelanggan 
(variabel dependen) 

1.Kualitas pelayanan tidak 
berpengaruh positif signifikan 
terhadap loyalitas pelanggan 

 

6 Kartono, Halilah,2020 1. E-Trust (variabel 
independen) 

2. E-Loyalty (variabel 
dependen) 

1. E-Trust berpengaruh positif 
terhadap E-loylaty sebesar 
20,5%, Sedangkan 79,5% 
dipengaruhi oleh variabel lain 
diluarpenelitian ini. 

7 Pangaila, Worang.2018 1.Kualitas pelayanan  
(variabel independen) 

 2. Harga (variabel 
independen) 

 3. Loyalitas Pelanggan 
(variabel dependen) 

1. Kualitas pelayanan dan harga  
berpengaruh positif signifikan 
terhadap loyalitas pelanggan 

 

8 Nurayni, 
Widiartanto,2017 

1. E-Service quality 
(variabel independen) 

2. E-Satisfaction 
(variabel independen) 

3. E-Trust (variabel 
independen) 

1.E-Service Quality 
berpengaruh positif signifikan 
terhadap E-loyalty 
2.E-Satisfaction tidak 
berpengaruh positif signifikan 
terhadap E-loyalty 
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NO Penulis dan Tahun Variabel Hasil Penelitian 

4.    E-Loyalty (variabel 
dependen)        

3.E-Trust tidak berpengaruh 
poitif signifikan terhadap E-
loyalty 

9 Tanisah, 
Maftuhah,2015  

1. Service quality 
(varaibel independen) 

2. Customer 
Satisfaction(varaiabei
ndependen) 

3. Customer loyalty 
(variabel dependen)  

1.Service quality has a 
significant positiv effect on 
customer loyalty 
2.Customer satisfaction has a 
significant positive effect on 
customer loyalty 

10 Quach, Paramoporn 
Thaichon,2016  

1.Service quality 
(variabel 
independen) 

2.Customer loyalty 

(variabel   dependen) 

1.Service quality has a 
significant positiv effect on 
customer loyalty 

 

11 

 

Budiman,Yulianto, 
Saifi, 2020 

1.E-Service quality 
(variabel 
independen) 

2.E-Satisfaction 
(variabel 
independen) 

3.E-Loyalty (variabel 
dependen) 

1. E-Service quality berpengaruh 
positif signifikan terhadap E-
satisfaction sebesar 49,71% 

2. E-Loyalty berpengaruh positif 
signifikan  terhadap E-Service 
quality sebesar 31,22%  

12 Sativa,Astuti,2016 1.E-Trust (variabel 
independen) 

2.E-Service quality 
(variabel 
independen) 

3.E-Satisfaction 
(variabel 
independen) 

4.E-Loyalty (variabel 
dependen) 

 

1. E-Trust berpengaruh positif 
signifikan  terhadap E-
Satisfaction sebesar 0,46% 

2. E-Service quality berpengaruh 
positif signifikan terhadap E-
Satisfaction sebesar 0,42% 

3. E-Service quality berpengaruh 
positif signifikan terhadap E-
Loyalty sebesar 0,73% 
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B. Kerangka Pemikiran 

1. Hubungan service quality terhadap loyalty  

Yazid (2001), kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan 

yang memenuhi harapan. Sedangkan menurut Kotler (2002), pelayanan 

adalah setiap tindakan atau keinginan yang dapat ditawarkan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. Kualitas pelayanan merupakan 

faktor utama yang mempengaruhi loyalitas pelanggan dikarenakan 

pelanggan yang terpuaskan nilai pribadinya dan mengalami mood yang 

positif terhadap pelayanan akan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap 

perusahaan tersebut. Pelanggan seringkali tidak loyal disebabkan oleh 

adanya pelayanan yang buruk atau kualitas layanan yang semakin 

menurun dari yang diharapkan pelanggan. Maskur, Qomariah, 

Nursidah, (2015). Dulkhatif, Haryono, Warso, (2016). Sativa dan 

Astuti, (2016). Amri dan Ikhbar, (2018). Pangaila, Worang, Wenas, 

(2018). Tanisah, Maftuhah, (2015). Dari hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalty. 

2. Hubungan trust dengan loyalty 

Mowen and Minor (2002) trust adalah semua pengetahuan yang 

dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen 

tentang objek, atribut dan manfaatnya. Mengingat kepercayaan 

merupakan pengetahuan kongnitif kita tentang sebuah objek, maka 
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sikap merupakan tanggapan perasaan atau afektif yang kita miliki 

tantang objek. Pertama-tama konsumen membentuk kepercayaan 

terhadap sebuah produk kemudian mengembangkan sikap terhadapnya 

dan akhirnya membelinya atau pertama-tama konsumen melakukan 

perilaku pembelian produk dan kemudian membentuk kepercayaan 

serta sikap terhadap produk tersebut. Dengan fungsi pengetahuan, sikap 

seseorang membentuk sebuah kerangka kerja referensi dimana mereka 

menginterpretasikan dunianya. Oleh karenanya, sikap konsumen sangat 

mempengaruhi bagaimana mereka secara selektif mengekspos dirinya 

dan mengamati komunikasi pemasaran. Walangare, Moniharpan, 

Roring, (2019). Bahrudin, Zuhro, (2015). Sativa dan Astuti, (2016). 

Kartono dan Halilah, (2020). Dari hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalty. 

3. Hubungan satisfaction dengan loyalty  

Mowen and Minor (2002) satisfaction adalah sebagai 

keseluruhan sikap yang ditunjukan konsumen atas barang atau jasa 

setelah mereka memperoleh dan menggunakanya. Ini merupakan 

pengalaman menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa 

tersebut pasca pembelian, konsumen akan mengevaluasi kinerja produk 

sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, mereka akan mengalami 

emosi positif, negative atau netral, Tanggapan emosional ini bertindak 

sebagai masukan atau imput dalam persepsi kepuasan/ ketidakpuasan. 

Mowen and Minor (2002) kesetiaan merek dipengarui secara langsung 
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oleh kepuasan atau ketidakpuasan dengan merek yang telah 

diakumulasi dalam jangka waktu tertentu sebagai mana sebagai mana 

persepsi kualitas produk. Dulkhatif, Haryono, Warso, (2016). Bahrudin, 

Zuhro, (2015). Maskur, Qoariah, Nursidah, (2016). Budiman, Yulianto 

dan Saifi, (2020) Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalty. 

 

Kerangka pemikiran diatas dapat direpresentasikan dengan gambar 

dibawah ini : 

 

 

H1(+) 

 

H2(+) 

  

 

H3(+) 

 

 

 

H4(+) 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

Parsial     =  

Simultan  = 
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4. Hipotesis 

H1:  Service quality berpengaruh pengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalty Gojek. 

H2:   Trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalty Gojek. 

H3:  Satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalty 

Gojek. 

H4:  service quality, trust, satisfaction secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap loyalty Gojek. 
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