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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Transportasi merupakan salah satu mata rantai yang sangat vital 

dalam suatu kegiatan prekonomian pada suatu negara. Tanpa adanya 

transportasi sebagai sarana penunjang maka tidak dapat diharapkan 

tercapainya suatu hasil yang maksimum dan memuaskan bagi 

perkembangan ekonomi di negara tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan 

kondisi geografis Indonesia yang membutuhkan ketersediaan alat 

transportasi yang memadai, baik transportasi darat, laut maupun udara.  

Mengingat pentingnya transportasi, maka hal tersebut dapat 

dijadikan peluang bagi para pengusaha untuk membuka usaha di bidang 

transportasi sehingga tidak heran jika dari tahun ke tahun usaha jasa 

transportasi di negara Indonesia semakin banyak berkembang. Semakin 

banyaknya bisnis usaha transportasi di Indonesia, semakin bertambah 

berat juga usaha perusahaan untuk tetap dapat bertahan dengan kondisi 

persaingan.  

Setiap perusahaan khususnya transportasi diharapkan dapat  

memberikan jasa yang lebih dari pesaing secara konsisten dengan tujuan 

akhir memenuhi atau melebihi harapan pelanggan sasaran. Jika hal 

tersebut telah berhasil dilakukan maka kepuasaan pelangganpun akan 

tercapai. Kepusaan pelanggan akan terjadi setelah memperoleh dan 



 2 

menggunakan produk atau jasa sesuai dengan harapan yang diinginkan. 

Kepuasan pelanggan sendiri dinilai sebagai indikator kesuksesan bisnis di 

masa depan. Program kepuasan pelanggan relatif mahal dan tidak 

mendatangkan laba dalam jangka pendek akan tetapi hasilnya bisa dituai 

dalam jangka panjang dan manfaat tersebut dapat bertahan lama. 

Kepuasan konsumen dapat diketahui dengan membandingkan 

antara persepsi para pelanggan atas layanan yang mereka terima atau 

peroleh dengan layanan yang sesungguhnya yang mereka harapkan atau 

inginkan. Dengan demikian kepuasan konsumen dapat didefinisikan 

seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas 

layanan yang mereka terima atau mereka peroleh. Kepuasan merupakan 

tingkat perasaan di mana seseorang menyatakan hasil perbandingan atas 

kinerja produk/jasa yang diterima atau yang diharapkan (Lupiyoadi, 

2001:158)  

Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana untuk 

mengadakan aktivitas masyarakat perlu alat transportasi yang 

menghubungkan suatu daerah dengan daerah yang lain. Salah satu 

angkutan laut yang banyak digunakan oleh konsumen atau penumpang 

yaitu ferry. Ferry merupakan sejenis angkutan kapal laut yang dapat 

digunakan sebagai angkutan penumpang dan barang dengan menggunakan 

jalur atau trayek tertentu. 

Keuntungan yang ditawarkan dengan menggunakan ferry yaitu 

para penumpang akan menyebrang ke daerah yang dibatasi oleh perairan 
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atau laut. Kapal ferry tidak hanya mengangkut penumpang saja tetapi bisa 

mengangkut kendaraan motor, mobil, truk dan bus. Untuk membantu 

masyarakat PT. ASDP Indonesia Ferry Persero telah memiliki cabang 

yang tersebar di seluruh Indonesia.  

PT. ASDP Indonesia Ferry Persero adalah Perusahaan jasa 

angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyebrangan untuk 

penumpang, kendaraan dan barang. Fungsi utama perseroan adalah 

menyediakan akses transportasi publik antar pulau yang bersebelahan serta 

menyatukan pulau-pulau besar sekaligus menyediakan akses transportasi 

publik ke wilayah yang belum memiliki penyebrangan guna mempercepat 

pembangunan.(http.www.indonesiaferry.co.id) 

PT. ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ketapang menyediakan 

dua loket untuk pejalan kaki, dua loket untuk kendaraan roda dua dan tiga 

loket untuk kendaraan roda empat. Pihak PT. ASDP Cabang Ketapang 

menyediakan tiga dermaga untuk menyebrangkan para penumpang. Untuk 

memberikan kenyamanan kepada penumpang disediakan ruang tungggu 

bagi penumpang yang sedang menunggu kapal untuk menyebrang.  

PT. ASDP Cabang Ketapang merupakan salah satu pintu masuk ke 

kota pariwisata Bali. Oleh karena itu pihak PT. ASDP Cabang Ketapang 

memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. Salah satunya yaitu 

mengubah tiket kertas menjadi e-ticket (ticket electronik). Bukan hanya 

untuk kemudahan bagi penumpang/pengguna jasa tetapi juga untuk 

mengurangi tingkat calo dan kriminalitas agar tidak terjadi percaloan di 
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pelabuhan. Petugas security dan petugas lapangan telah ditempatkan di 

titik-titik strategis untuk membantu dan melindungi penumpang yang 

sedang mengalami kesusahan. Demi kenyamanan penumpang pejalan kaki 

telah disediakan jalur sendiri untuk langsung menuju kapal. Agar tidak 

terjadi kemacetan di dalam pelabuhan. Maka terdapat rambu–rambu atau 

petunjuk arah untuk mempermudahkan perjalanan penumpang.  

Dalam mengatasi peningkatan penumpang khususnya pada saat 

liburan dan Hari Raya. Pihak PT. ASDP Cabang Ketapang akan 

menambahkan jumlah loket untuk melayani penumpang yang ingin 

membeli e-ticket dan mendirikan tenda untuk antrian roda dua dalam 

membeli e-ticket. Terdapat pula posko kesehatan dan mobil ambulance 

yang selalu siaga untuk melayani penumpang sakit maupun kelelahan. 

Setiap penumpang yang ingin menyampaikan keluhan terhadap 

masalah pelayanan terdapat kotak saran atau keluhan yang ditempatkan 

pada loket-loket penjualan tiket. Untuk meningkatkan kenyamanan pada 

penumpang yang ingin menyampaikan keluhan di dalam kotak saran atau 

keluhan terdapat kontak person Manager Oprasional.  Keluhan penumpang 

dapat langsung diatasi dan tidak memberikan kesan buruk atas pelayanan 

PT. ASDP Cabang Ketapang. 

Mengenai perkembangan jumlah penumpang yang menggunakan 

jasa penyeberangan ferry menunjukkan adanya peningkatan setiap 

tahunnya. Adapun untuk mengetahui perkembangan jumlah penumpang 
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yang menggunakan jasa penyeberangan ferry dapat disajikan pada tabel 1 

berikut: 

 

Tabel 1.1 

Angkutan Penyeberangan Lintas Pelabuhan Penyeberangan Ketapang 

Gilimanuk 5 (Lima) Tahun Terakhir 

TRIP

KAPAL DLM KEND PEJ. KAKI

1 2006 54.051 - 272.113 272.133 197.749 638.491

2 2007 51.109 - 315.139 315.139 213.073 660.347

3 2008 54.745 - 517.720 517.720 390.655 729.545

4 2009 59.080 3.325.391 255.535 3.580.926 416.947 798.155

5 2010 63.011 4.358.933 194.846 4.553.779 467.654 845.104

6 2011 70.640 4.502.844 234.294 4.737.138 525.497 955.205

JUMLAH 352.636 12.187.168 1.789.647 13.976.815 2.130.575 4.626.847

RD.4
PENUMPANG

JML PNPNO TAHUN RD.2

 

     Sumber: PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, 2012 

Berdasarkan tabel 1 maka dapat diketahui bahwa jumlah 

penumpang yang menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Cabang 

Ketapang mengalami peningkatan dalam jangka waktu enam tahun 

terakhir. Hasil tersebut menujukan adanya rasa kepercayaan penumpang 

untuk menggunakan jasa penyeberangan PT. ASDP Cabang Ketapang. 

Dengan meningkatnya jumlah penumpang tersebut membuktikan bahwa 

pihak PT. ASDP Cabang Ketapang selalu berusaha memberikan yang 

terbaik kepada penumpang dalam menciptakan kepuasan yang maksimal. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ ANALISIS KEPUASAN 
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PENGGUNA JASA PADA PT. ASDP INDONESIA (PERSERO) 

CABANG KETAPANG”. 

B. Rumusan Masalah 

Berkenan dengan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimanakah kepuasan pengguna jasa terhadap 

pelayanan PT. ASDP Cabang Ketapang ? 

C.  Batasan Penilitian 

Agar pembahasan tidak terlalu luas dan penelitian dapat lebih terpusat, 

maka penulis membatasi  penelitian yaitu penelitian hanya terbatas pada 

lima dimensi kualitas jasa menurut Parasuraman yang meliputi, Bukti fisik 

(tangibles), Kehandalan (realibility), Daya tanggap (responsiveness), 

Jaminan (assurance) dan Empathi (empthy). Sumber: Zeithaml, dan Berry 

dalam Tjiptono (2005:133) 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Untuk mengetahui tingkat kepuasan penumpang pada pelayanan PT. 

ASDP Cabang Ketapang. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Bagi PT.ASDP Cabang Ketapang sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan penumpang, juga 

sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan mutu pelayanan agar 

dapat meningkatkan kepuasan penumpang pada PT. ASDP Cabang 

Ketapang. 
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b. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan refrensi 

dan informasi tambahan serta acuan untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya khususnya yang membahas permasalahan 

kepuasan pelanggan. 

 


