
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Kebutuhan akan transportasi pada era globalisasi seakan menjadi sesuatu 

yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Semakin banyak permintaan 

masyarakat terkait dengan kebutuhan akan transportasi, baik itu untuk pribadi 

maupun transportasi umum. 

Permintaan masyarakat akan kendaraan pribadi meningkat pesat, 

kenyataan yang terjadi kemacetan di jalanan sering terlihat terutama di kota-kota 

besar. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi kemacetan yaitu dengan 

meningkatkan jasa transportasi umum, peran transportasi umum tidak hanya 

sebagai alat untuk mengurangi kemacetan tetapi juga berperan dalam mengurangi 

beban kerusakan jalan, dan menambah pemasukan PDB (Produk Domestik 

Bruto). 

Keadaan ini membuat persaingan antara pihak pengelola jasa transportasi 

umum, meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi hal utama agar 

perusahaan dapat terus memuaskan konsumennya dan dapat berperan sebagai 

salah satu income bagi pemerintah. 

Pengguna transportasi umum pasti mempunyai harapan yang besar tentang 

layanan yang akan diberikan oleh produsen sebelum menggunakan jasa, harapan 

inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa produsen jasa transportasi harus 

terus meningkatkan kualitas layanan yang ada dalam perusahaan. Kualitas layanan 

dilakukan agar suatu perusahaan dapat terus menjawab apa yang menjadi 
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kebutuhan konsumen pada suatu jasa, selain itu kualitas layanan yang baik akan 

terus dapat menjaga perusahaan dapat terus bersaing di dalam pasar yang sekarang 

berfokus pada costumer oriented.  

Transportasi umum seperti pesawat, bus dan kapal laut yang terus 

meningkatkan pelayanan dari sarana dan prasarana menjadikan transportasi 

tersebut sebagai salah satu opsi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan akan transportasi publik, akan tetapi animo masyarakat terhadap 

transportasi umum masih relatif rendah dibandingkan dengan kendaraan pribadi 

hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1. perbandingan penggunaan transportasi umum dan kendaraan pribadi 

Model transportasi Persentase penggunaan 

Kendaraan pribadi 84,13% 

Kereta api 7,32% 

Transportasi umum lain 8,05% 

Sumber: Annual Report PT. KAI 2013 

Kereta api memiliki keunggulan komparatif dan kompetetif, hemat lahan 

dan energi, rendah polusi, bersifat masal, dan juga adaptif dengan perubahan 

teknologi (PT.KAI:2013). PT. KAI (Kereta Api Indonesia) sebagai pemilik penuh 

perkeretaapian di Indonesia memiliki tanggung jawab melayani kebutuhan 

transportasi seluruh lapisan masyarakat dengan produk dan layanan hingga biaya 

yang terjangkau. 

Keadaan yang terlihat dalam perusahaan jasa transportasi umum kereta api 

dalam memberikan kenyamanan, keamanan serta kepuasan kepada konsumen 

yaitu dengan cara terus melakukan terobosan melalui berbagai upaya perbaikan 

pelayanan yang sudah dilakukan, salah satunya melalui peremajaan gerbong  



3 
 

kereta api, renovasi dan sterilisasi stasiun, hingga perbaikan sistem tiket yang 

terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, fasilitas toilet gratis, ruang ibu menyusui, 

dan pembelian tiket sampai H-90 sebelum keberangkatan. Di atas kereta, fasilitas 

AC di semua kelas kereta, keamanan tejaga oleh Polsuska, fasilitas stop kontak, 

KA bebas rokok, dan juga tak ketinggalan KA bebas pedagang asongan (PT. KAI: 

2013). 

Kereta api sebagai jasa transportasi umum memang sangat diharapkan 

menjadi salah satu penopang perekonomian di Indonesia, tetapi melihat banyak 

persaingan dibidang transportasi umum mengharuskan pihak PT. KAI terus 

melakukan perubahan, hal ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar 

beralih menggunakan transportasi umum terutama kereta api. 

Perseroan menghadapi tantangan utama berkaitan dengan bisnis kereta api 

penumpang, masing-masing untuk penumpang kelas eksekutif serta kelas bisnis 

dan ekonomi. Untuk penumpang kelas eksekutif, pesaing produk subsititusi 

datang dari perusahaan penerbangan. Perusahaan penerbangan menawarkan 

kecepatan waktu tempuh perjalanan dan penerbangan tarif murah. Hal ini 

mengakibatkan banyak penumpang kereta api kelas eksekutif berpindah ke 

transportasi pesawat terbang. 

Untuk kereta api kelas bisnis dan ekonomi, ancaman jasa pengganti 

berasal dari jasa transportasi darat lainnya yaitu bus, travel, dan persewaan mobil  

jarak jauh. Operator bus menawarkan fleksibilitas berupa kemudahan untuk turun 

di mana saja sepanjang rute perjalanan sesuai dengan kepentingan pengguna jasa. 

Untuk persewaan mobil jarak jauh, kelebihannya adalah privasi yang tinggi dan 

http://www.kereta-api.co.id/
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fleksibilitas untuk mobilisasi secara tidak terbatas. Selain itu, travel memberi 

kelebihan dengan fasilitas jemput dan antar sampai tempat tujuan (door to door 

service). 

PT. KAI memiliki dua jenis angkutan penumpang, yaitu angkutan 

penumpang Jabodetabek dimana angkutan ini hanya melayani rute jarak pendek di 

daerah Jabodetabek dan angkutan penumpang non-Jabodetabek yang melayani 

rute jarak jauh antara Jabodetabek dan Jawa, untuk angkutan penumpang 

Jabodetabek pada setiap tahun terus mengalami peningkatan penumpang, berbeda 

dengan angkutan non-Jabodetabek yang sedikit mengalami penurunan pada tahun 

2012-2013, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.2. Jumlah penumpang PT. KAI 2010-2013 rute Jabodetabek dan non-

Jabodetabek 

Keterangan Satuan 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 

Jabodetabek Juta orang 124,29 110,82 134,09 158,34 

Non-Jabodetabek Juta orang 78,83 80,87 68,79 63,38 

Sumber: PT. KAI (2014) 

Kebutuhan perjalanan masyarakat di Jabodetabek semakin meningkat  

sejalan dengan meningkatnya arus urbanisasi dan makin besarnya peran wilayah 

ini dalam perekonomian nasional. Transportasi kendaraan pribadi dan angkutan 

umum sudah sangat sesak dan menimbulkan kemacetan parah. Untuk itu, 

Jabodetabek tidak mempunyai banyak pilihan, kecuali terus mengembangkan 

angkutan kereta api. Namun demikian, penurunan jumlah angkutan penumpang  

Pulau Jawa masih akan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor makro 

dan mikro. Faktor makro meliputi besaran ekonomi regional, kepadatan koridor, 

serta proyeksi pendapatan per kapita penduduk. Sedangkan untuk faktor mikro 
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masih terdapat pada kurangnya animo masyarakat terhadap transportasi kereta api, 

dan penetapan tarif serta kualitas layanan yang terus ditingkatkan oleh perusahaan 

transportasi lain untuk bersaing. Faktor-faktor tersebut yang memegang peran 

penting dalam menentukan batas atas atau potensi permintaan pasar akan layanan 

angkutan penumpang di masa mendatang. 

Beberapa nama kereta api yang menghubungkan DAOP (Daerah Operasi) 

8 di Jawa Timur bagian Malang dengan DAOP 1 di Jakarta dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 1.3. Jenis Angkutan Kereta Api Stasiun Malang 

No. 

KA 
Nama KA Relasi 

Tujuan Jakarta 

31 Gajayana Malang-Gambir 

32 Gajayana Gambir-Malang 

141 Matarmaja Malang-Pasarsenen 

142 Matarmaja Pasarsenen-Malang 

Sumber: www.malangkota.go.id: 2014 

Rute ini memiliki lokomotif kelas bisnis maupun ekonomi, KA Gajayana 

merupakan kelas eksekutif dan bisnis dengan tujuan Stasiun Gambir Jakarta – 

Stasiun Kota Baru Malang dan sebaliknya. KA Matarmaja hanya mempunyai 

gerbong dengan kelas ekonomi jurusan Stasiun Pasarsenen Jakarta – Stasiun Kota 

Baru Malang dan sebaliknya. 

Kereta api Matarmaja sebagai salah satu kereta ekonomi dengan jurusan 

Malang-Jakarta (Pasar Senen) menjadi opsi bagi masyarakat selain kereta 

Gajayana yang juga melayani rute Malang-Jakarta (Gambir) di kelas kereta 

eksekutif, bila dibandingkan dengan kereta api Gajayana dan Matarmaja, jelas 

kereta api Gajayana memiliki tarif yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

http://www.malangkota.go.id/
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kereta api Matarmaja, akan tetapi harga tiket bukan menjadi salah satu alasan 

penumpang untuk memilih kereta api Gajayana atau kereta api Matarmaja yang 

akan mereka gunakan. 

Penumpang kereta api jelas akan lebih memilih kereta yang memberikan 

fasilitas dan kenyamanan seperti apa yang mereka harapkan untuk memperoleh 

kepuasan. Hal ini merupakan tantangan bagi perseroan agar dapat memberikan 

pelayanan sesuai atau lebih dari apa yang penumpang harapkan sebelum menaiki 

kereta api sehingga penumpang dapat merasa puas. 

Pengguna jasa yang sudah merasa puas karena kualitas layanan yang 

diberikan sudah sesuai atau hampir sama dengan apa yang mereka harapkan, 

maka pada akhirnya pengguna jasa transportasi tersebut akan melakukan continue 

buying atau melakukan pembelian secara berulang-ulang. Keadaan ini yang akan 

memberikan nilai lebih kepada produsen. 

Salah satu parameter yang digunakan Perseroan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan berbagai program layanan yang telah diupayakan adalah dengan 

melakukan pengukuran tingkat kepuasan pelanggan dengan tim survei dari 

eksternal. Hasil survei berikut menunjukkan bahwa secara umum terjadi 

peningkatan kepuasaan pelanggan pada periode 2010-2012 sebesar 0,2 poin dari 

3,8 poin ke 4,01 poin dan mengalami penurunan sebesar 3,9 poin ato 0,11 poin 

pada periode 2012-2013 (PT. KAI: 2013). Hal ini harus ditingkatkan seiring 

dengan sasaran strategis perseroan untuk mewujudkan pelayanan jasa angkutan 

perkeretaapian berbasiskan customer oriented. 



7 
 

Penurunan tingkat kepuasan pada periode 2012-2013 terjadi salah satunya 

karena ada beban subsidi (PSO/Public Service Obligation) yang dialihkan dari 

beban pemerintah menjadi beban perseroan mengakibatkan adanya pengalihan 

biaya komersil ke dalam biaya perawatan sarana dan prasarana ekonomi, sehingga 

pemeliharaan sarana baik secara komersil maupun ekonomi tidak berjalan secara 

optimal. 

Faktor kedua adalah layanan yang diberikan oleh pengelola PT. KAI dan 

KAMatarmaja tidak sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang 

yang telah ditetapkan, fungsi SPM yaitu sebagai tolak ukur tingkat capaian 

layanan operator kepada konsumen kereta api kelas ekonomi. 

Uraian di atas merupakan keinginan peneliti dalam melakukan penelitian 

pada PENGARUH KUALITAS LAYANAN (SERVICE QUALITY) 

TERHADAP KEPUASAAN PELANGGAN JASA KERETA API. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berawal dari latar belakang di atas, peneliti menarik beberapa rumusan 

masalah di dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Apakah dimensi kualitas layanan (reliability, responsiveness, 

assurance, empathy, dan tangible) berpengaruh secara bersama 

(simultan) dan signifikan tehadap kepuasaan pelanggan jasa kereta api 

di Malang? 

b. Dimensi kualitas layanan (reliability, responsiveness, assurance, 

empathy, dan tangible) mana yang paling berpengaruh dominan 

terhadap kepuasan pelanggan kereta api Matarmaja? 
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C. BATASAN MASALAH 

Agar pembahasan tidak keluar dari apa yang telah dirumuskan dalam 

rumusan masalah, maka perlu di munculkan batasan masalah dalam pembahasan, 

adapun batasan masalah yang diambil adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian hanya membahas tentang pengaruh kualitas layanan dan 

komponen-komponen yang terdapat dalam pelayanan jasa yaitu 

reliability, responsiveness, tangible, empathy dan Assurance 

(Parasuraman,). 

b. Penelitian hanya dilakukan pada stasiun Kota Baru Malang dan kereta 

api Matarmaja jurusan Malang-Pasarsenen di Stasiun Kota Malang dan 

dilakukan pada masyarakat yang pernah menaiki kereta api khususnya 

Matarmaja. 

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas layanan (reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, dan tangible) terhadap 

kepuasaan pelanggan pada jasa kereta api di Kota Malang. 

b. Untuk mengetahui dimensi kualitas layanan (reliability, 

responsiveness, assurance, empathy, dan tangible) yang paling 

berpengaruh dominan terhadap kepuasan pelanggan jasa kereta api 

Matarmaja. 
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Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi instansi terkait (PT. KAI cabang Kota Malang): sebagai bahan 

evaluasi dan rekomendasi di dalam membentuk pelayanan dan 

pengembangan sarana serta prasarana sebagai alat untuk mencapai 

kepuasan pelanggan. 


