
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Dunia usaha mempunyai peranan yang sangat penting dalam sektor 

perekonomian dan selalu diwarnai dengan persaingan, perubahan serta 

ketidakpastian, yang beragam begitu pula yang terjadi pada perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa transportasi, meskipun bukan merupakan komoditi 

yang nyata, produk yang dijual perusahaan transportasi sebagai contoh, 

pelayanan penerbangan di sediakan untuk masyarakat luas oleh perusahaan 

penerbangan, begitu pula dengan pelayanan pelayaran, tetapi tiketnya di jual 

kembali oleh agen perjalanan atau penyelenggara wisata. 

Menurut Tjiptono (2005:8), pada kondisi seperti ini maka jalan yang 

harus di tempuh oleh setiap perusahaan agar perusahaanya dapat tetap 

berperan di pasar dan sekaligus dapat menguasai pasar yaitu dengan tetap 

terus melakukan kegiatan pemasaran yang dilaksanakan oleh perusahan 

tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara mendekati 

para pelangganya, melalui pemberian pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan tersebut secara memuaskan. Dengan demikian perusahaan itu dapat 

terus membina dan mengembangkan pelangganya, yang selanjutnya 

berdampak pada peningkatan dan pengembangan pasarnya. Perusahaan-

perusahaan transportasi saling bersaing, terutama dalam memanjakan 
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pelanggannya, yaitu dengan memberikan pelayanan jasa yang terbaik kepada 

para pelangganya.  

Dengan kondisi seperti ini maka perusahaan haruslah dapat 

meningkatkan ketrampilan dalam memberikan pelayanan atau costumer 

service kepada para pelanggannya. Apabila perusahaan mempunyai 

ketrampilan yang tinggi dalam pemberian pelayanan lebih kepada 

pelanggannya maka akan mampu menguasai atau mendominasi pasar. 

Perkembangan dan peningkatan pelayanan jasa transportasi sangatlah penting 

bagi masyarakat, terutama sektor jasa yang memiliki pengaruh besar atas 

perkembangan perekonomian. Perkembangan di sektor jasa ini akan 

mengakibatkan dunia usaha ikut berkembang dengan pesat. Ini sesuai dengan 

salah satu tujuan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah yaitu 

memajukan kesejahtraan umum dengan meningkatkan taraf hidup bangsa 

secara merata. Oleh Karena itu semua potensi yang ada harus digunakan 

semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. 

Bila kita membicarakan mengenai jasa, ada berbagai macam sektor-

sektor yang ada pada saat ini, salah satunya adalah sektor jasa transportasi 

khususnya jasa kereta api. Perusahaan jasa kereta api merupakan salah satu 

perusahaan jasa transportasi dari beberapa perusahaan jasa transportasi 

lainnya. Dimana masing masing perusahaan jasa berusaha untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan serta mengembangkan 

usahanya, jasa yang ditawarkan menjadi beraneka ragam sehingga penumpang 
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atau pelanggan semakin selektif dalam memilih sarana jasa transportasi. 

Dengan kondisi demikian maka timbul persaingan yang ketat diantara 

perusahaan–perusahaan jasa tersebut dalam meningkatkan kualitas jasa. Oleh 

karena itu setiap perusahaan jasa harus berusaha semaksimal mungkin untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada para pelanggan atau 

penumpang.  

Dengan adanya kualitas jasa akan mendorong peningkatan jumlah 

penumpang atau pelanggan sehingga dapat merasakan kenyamanan dan 

kepuasan dalam menggunakan jasa tersebut. Selaku pimpinan sebuah 

perusahaan harus tahu tentang hal apa saja yang dianggap penting untuk 

menghasilkan kinerja yang sebaik mungkin sehingga dapat memuaskan 

pelanggan atau penumpang sesuai dengan harapannya. Kepuasan penumpang 

atau pelanggan ditentukan oleh kualitas jasa yang dikehendaki oleh para 

pelanggan atau penumpang, sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas 

utama bagi setiap perusahaan. Jaminan kualitas pada saat ini dijadikan sebagai 

tolak ukur keunggulan daya saing perusahaan, baik keunggulan sumber 

(keterampilan dan sumber daya serta dana) maupun keunggulan kinerja 

(kepuasan dan kesetiaan pelanggan atau penumpang, pangsa pasar dan 

kemampuan berlaba).  

Situasi dan kondisi saat ini merupakan persaingan dan ancaman bagi 

PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI), dimana perusahaan dituntut untuk selalu 

berorientasi pada pasar dan melihat peluang-peluang yang ada serta mampu 
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memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun 

manajemen sehingga perusahaan kereta api dapat bertahan di pasar. Adanya 

persaingan yang semakin banyak maka semakin mempertajam persaingan dan 

ancaman diantara perusahaan transportasi, pelanggan atau penumpang akan 

semakin peka terhadap kualitas jasa yang dikehendaki. Oleh sebab itu pihak 

pemasar untuk menarik perhatian para pelanggan atau penumpang agar 

berminat untuk memilih sarana transportasi kereta api. Dengan demikian 

perusahaan harus menitikberatkan perhatiannya pada apa yang dibutuhkan 

oleh pelanggan atau penumpang. Dengan kata lain pemasar berusaha 

menjawab pertanyaan mengapa pelanggan atau penumpang memilih 

transportasi kereta api.  

Selama ini penumpang yang ingin berpergian menggunakan jasa 

transportasi kereta api yang menuju Malang-Yogyakarta, dan sebaliknya 

banyak mengugunakan KA Malabar jurusan Malang-Bandung dan KA 

Gajayana jurusan Malang-Jakarta, karena selama ini belum ada kereta api 

yang khusus menghubungkan kedua kota tersebut berbanding terbalik dengan 

permintaan penumpang dengan tujuan kota tersebut yang cukup banyak. Guna 

menanggapi tingginya kebutuhan masyarakat akan transportasi darat antara 

kedua kota, PT. Kereta api Indonesia (Persero) akhirnya meluncurkan Kereta 

Api Malioboro Ekspres dengan rute Malang-Yogyakarta (Suarapembaruan; 

2012). 
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 Kereta Api Malioboro Expres memiliki beberapa rangkaian gerbong 

yang terdiri dari tiga gerbong eksekutif, tiga gerbong ekonomi AC dan satu 

gerbong restorasi. Adapun kapasitas tempat duduk untuk tiap-tiap gerbongnya 

adalah 150 tempat duduk untuk gerbong eksekutif dan 240 tempat duduk 

gerbong ekonomi, selain itu kereta api ini memiliki fasilitas pendukung yang 

cukup memadai seperti tempat duduk yang nyaman, AC, telivisi dan peralatan 

elektronik lainnya di setiap tempat duduk (PT. KAI; 2012).  

Selain itu dalam sambutannya Direktur komersial PT. KAI Harjito 

mengungkapkan komitmen PT. KAI dalam hal peningkatan ketertiban untuk 

meningkatkan pelayanan dan kenyamanan penumpang, PT. KAI menerapkan 

beberapa aturan-aturan seperti ketentuan satu tiket satu tempat duduk, atau 

okupansi 100% untuk setiap kereta, larangan merokok di area stasiun dan di 

dalam kereta, sedangkan untuk meningkatkan keamanan PT. KAI melalui 

para pegawainya akan selalu menanamkan komitmen zero accident, dengan 

menyelenggarakan perjalanan kereta api yang aman, lancar, dan terkendali. 

sementara dalam hal layanan ticketing, PT. KAI juga meluncurkan layanan 

internet reservation, untuk memudahkan masyarakat dalam memesan tiket 

kereta api, layanan ini memungkinkan calon penumpang untuk memesan dan 

membeli tiket kereta api, calon penumpang dapat memilih kereta api sesuai 

perjalanan yang diinginkan setelah mengisi data diri, nantinya pelanggan akan 

mendapatkan kode booking yang dapat ditukar dengan tiket kereta api di loket 

stasiun (PT. KAI; 2012).   
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Untuk menanggapi situasi ini, maka pemahaman tentang perilaku 

pelanggan atau penumpang dalam memilih jasa yang diberikan dan 

mengetahui dengan sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan 

pelanggan atau penumpang. Demikian halnya dengan Kereta Api Malioboro 

Expres mendapatkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sarana 

transportasi guna memuaskan para penumpangnya. Semakin meningkatkan 

industri transportasi akan semakin banyak pilihan pelanggan atau penumpang 

dalam memenuhi kebutuhan transportasi. Jika dilihat dari perubahan perilaku 

para pelanggan atau penumpang merupakan salah satu faktor yang tidak dapat 

dikehendaki oleh perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus dapat 

mengadakan penyesuaian dan kemampuan memberikan pelayanan kepada 

para pelanggan atau penumpangnya. 

Berbicara tentang jasa, maka tidak akan luput dari kualitas jasa itu 

sendiri. Kualitas telah menjadi harapan bagi konsumen maupun produsen. 

Perusahaan jasa dan pelayanan lebih menekankan pada kualitas proses, karena 

konsumen biasanya terlibat langsung dalam proses tersebut. Kualitas 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

konsumen (Goetsch dan Davis dalam Tjiptono, 1996, 51). 

Sebagai mana diketahui, menurut Parasuraman, dkk. (1985) telah 

melakukan berbagai penelitian terhadap beberapa jenis jasa, dan berhasil 

mengidentifikasi lima dimensi karateristik yang digunakan oleh para 
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pelanggan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan. Kelima dimensi 

karateristik kualitas pelayanan tersebut adalah: tangibles (bukti fisik), 

reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), 

dan empaty (perhatian). 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat 

dalam karya ilmiah dengan judul “KUALITAS JASA PADA KERETA API 

MALIOBORO EXPRES”.     

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kualitas pelayanan Kereta Api Malioboro Expres yang 

meliputi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty 

menurut pelanggan?  

2. Variabel manakah yang perlu ditingkatkan meliputi tangible, reliability, 

responsiveness, assurance, dan emphaty. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan Kereta Api Malioboro Expres yang 

meliputi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty 

menurut pelanggan.  

2. Untuk mengetahui variabel kualitas manakah yang perlu ditingkatkan 

guna memenuhi kepuasan pelanggan Kereta Api Malioboro Expres. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Perusahaan  

Bagi PT.KAI, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan masukan untuk mengambil keputusan dalam menentukan 

strategi dan pengambilan keputusan mengenai layanan terhadap konsumen 

terutama pelayanan apa saja yang dianggap penting oleh konsumen agar 

mereka puas dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan. 

2. Bagi Pihak Lain.  

Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menambah pengetahuan serta 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

E. Batasan Masalah 

Supaya penelitian tidak meluas dan tidak menyimpang serta untuk 

menghindari pembahasan yang lebih luas dari judul yang telah ditentukan, 

peneliti membatasi pada kualitas jasa pelayanan dan kepuasan penumpang 

pada Kereta Api Malioboro Expres. Berhubung Kereta Api Malioboro Expres 

memiliki dua kelas Eksekutif dan Ekonomi maka penelitian ini hanya ditinjau 

pada kelas Ekonomi AC. 

 

 

 

 


