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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebutuhan akan jasa transportasi saat ini sangat penting dan ini dapat 

dirasakan oleh seluruh manusia di seluruh dunia. Jasa transportasi mencakup 

transportasi darat, laut dan udara. Transportasi merupakan sarana perkembangan yang 

penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh 

persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan. Perkembangan 

dunia bisnis pada sektor jasa semakin meningkat saat ini. Salah satu persoalan dalam 

dunia bisnis terutama pada sektor jasa yang perlu diperhatikan oleh hampir semua 

perusahaan yaitu mengenai kualitas pelayanannya. Kualitas pelayanan adalah suatu 

proses interaksi yang terdiri dari beberapa aktivitas yang dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung dari perusahaan kepada para customer atau pelanggannya. 

(Tjiptono dan Chandra, 2007:116) 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa tentunya sudah dapat mengelola 

jasa dengan baik sebelum ditawarkan kepada pelanggan. Semakin tingginya 

persaingan di dunia bisnis terutama dalam bidang jasa menyebabkan perusahaan 

harus berjuang keras dalam menghadapi persaingan dunia bisnis. Semakin banyak 

perusahaan yang bermunculan semakin besar pula tantangan yang dihadapi 

perusahaan dalam mengembangkan usahanya.  
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Setiap perusahaan akan memberikan jasa yang lebih dari pesaing secara 

konsisten dengan tujuan akhir untuk memenuhi apa yang diharapkan pelanggan. Pada 

prinsipnya perusahaan jasa harus menitikberatkan pada sebuah kualitas pelayanannya. 

Kepuasan pelanggan akan tercapai setelah memperoleh dan menggunakan produk 

atau jasa sesuai dengan harapan yang diinginkan salah satunya adalah dari segi 

pelayanan yang diberikan. Kualitas barang atau jasa semata-mata ditentukan oleh 

pelanggan, sehingga kepuasan para pelanggan hanya dapat dicapai dengan 

memberikan kualitas yang baik.  

Kualitas pelayanan dapat menjadi alat bantu untuk meningkatkan kualitas 

suatu perusahaan dimata pelanggan. Kualitas hasil produk atau jasa sangat tergantung 

kepada tenaga manusia dan sedikit sekali tergantung kepada tenaga mesin. Kualitas 

pelayanan yang baik adalah apa yang ada dalam persepsi pelanggan, bukan apa yang 

ada dalam pikiran manajemen dan dapat melebihi apa yang diharapkan pelanggan. 

Persepsi pelanggan mengenai kualitas pelayanan, antara lain dipengaruhi 

pengalaman-pengalaman selama berhubungan dengan perusahaan. 

Kualitas pelayanan dapat diukur dengan menggunakan metode service quality 

dengan cara membandingkan antara persepsi pelanggan dengan jasa yang diterima 

atau dialami dengan harapan pelanggan yang berkaitan dengan apa yang mereka 

rasakan harus ditawarkan penyedia jasa. Hasil yang didapat dengan menggunakan 

metode tersebut untuk dapat mengetahui seberapa jauh perbedaan antara kenyataan 
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dan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima atau peroleh. Layanan yang 

dapat sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan akan menciptakan kepuasan 

pelanggan. Mempercayai pelanggan yang puas merupakan hal penting bagi setiap 

perusahaan karena tingkat kompetisi yang tinggi pada perusahaan, pelanggan yang 

merasa puas dapat mendorong adanya pembelian ulang yang pada akhirnya dapat 

membuat pelanggan menjadi setia atau loyal pada produk atau jasa yang dihasilkan 

perusahaan tersebut. Kepuasan pelanggan telah menjadi konsep sentral dalam teori 

dan aplikasi pemasaran, serta merupakan salah satu tujuan esensial bagi aktivitas 

bisnis. 

Berdasarkan laporan The World Travel & Tourism Council (WTTC), 

Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pariwisata paling bagus di antara 

negara-negara anggota G20. Hal tersebut dilihat dari pertumbuhan kunjungan 

wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sepanjang tahun 2013  yakni 

sebesar 8.802.129 atau tumbuh 9,42 %. Berdasarkan laporan The World Travel & 

Tourism Council (WTTC) memperkirakan pada 2014 Indonesia berpeluang mencapai 

pertumbuhan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 14,2 persen dan wisatawan 

nusantara (wisnus) sebesar 6,3 persen. (Kompas, 2014). 

Tingginya capaian target sektor pariwisata tersebut semakin menguatkan 

bahwa prospek pariwisata akan semakin besar untuk tahun-tahun selanjutnya. Hal ini 

harusnya dapat dijadikan peluang sekaligus acuan untuk setiap perusahaan yang 
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menggeluti jasa transpostasi khususnya pada usaha Tour & travel dalam 

meningkatkan kualitas layanan agar dapat bersaing. 

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan lebih tepatnya dalam jasa 

tour & travel yang didalamnya terdapat penyampaian jasa, kualitas pelayanan atau 

service quality menjadi suatu hal yang penting dalam memuaskan pelanggan. Dengan 

memahami apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan dari kualitas 

pelayanan yang diberikan, maka akan didapat suatu nilai tambah tersendiri bagi suatu 

perusahaan. 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, Kotler (2002:83). 

Dalam bisnis tour & travel setidaknya ada tujuh komponen yang harus 

diperhatikan dalam menunjang kualitas pelayanannya. Ruangan menjadi hal pertama 

yang harus ada untuk dijadikan kantor agar pelanggan bisa mengakses secara 

langsung. Selanjutnya koneksi internet, informasi berkembang setiap harinya maka 

dengan fasilitas ini perusahaan akan lebih mudah dalam mendapatkan info terbaru 

atau hanya sekedar mengecek email dari pelanggan. Tiket, dalam binis tour & travel 

pasti juga banyak pelanggan yang mencari atau hanya sekedar bertanya tentang 

informasi harga tiket terbaru. Promosi, adalah salah satu cara memperkenalkan suatu 

produk ke pasaran, tanpa promosi orang akan sulit untuk mengenal apa yang di 

tawarkan. Selanjutnya adalah Harga, harga harus dipertimbangkan dengan melihat 
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siapa pelanggan yang sedang dilayani. Kemudian ada Tujuan Wisata, perusahaan 

harus pintar-pintar dalam memilih tujuan wisata yang akan dimasukkan kedalam 

daftar agar dapat dijadikan pilihan yang tepat oleh pelanggan. Yang terakhir ada 

Paket Produk, pemaketan produk ini bertujuan agar menghemat buget namun tetap 

mendapat tujuan wisata yang sesuai dengan harapan. (BisnisHack, 2014) 

Di Jombang terdapat beberapa travel agent, salah satunya adalah Compas 

Petualang tour&travel. Compas Petualang Tour & travel merupakan travel agent 

pariwisata yang sekaligus melayani pemesanan tiket pesawat dari berbagai maskapai 

penerbangan. Tour & travel ini dapat melayani pemesanan tiket dalam 24 jam dan 

cukup hanya dengan melalui SMS ataupun sosial media yang lain. Lokasi travel ini 

terletak jl. Adityawarman 23, Kepanjen, Jombang. (Compas Petualang, 2011) 

Lokasi ini bisa dikatakan cukup strategis melihat Compas Petualang Tour & 

travel ini terletak pada sebuah jalan alternatif yang ramai dan juga berada di sekitar 

pemukiman warga, sehingga memudahkan akses kepada calon pelanggannya. Dari 

segi pariwisatanya selain menerima tujuan permintaan pelanggan, Compas Petualang 

Tour & travel juga memberikan banyak pilihan tujuan wisata yang tentunya  dengan 

harga yang bersaing. 

Compas Petualang Tour & travel adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang Tour & Travel Domestic maupun International, Haji & Umroh, serta Tiket 

Pesawat, Kereta Api & Hotel yang berdiri sejak tahun 2011. Saat ini, Travel Compas 
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Petualang juga sudah bekerjasama dengan PT.Global Tiket Network untuk penjualan 

tiket pesawat, kereta api dan hotel di hampir seluruh Indonesia. Serta untuk Haji Plus 

dan Umroh, pihak Compas Petualang Tour & travel bekerja sama dengan PT. 

Sasgroup yang telah berpengalaman dengan baik dalam pelayanan Ibadah ke Tanah 

Suci.  

Tabel 1.  

Penjualan Paket Compas Petualang 2015 

Paket terjual Agustus September Oktober 

Open Trip 

Parwis/Privat Trip 

Tiket Pesawat/K.A 

17 

8 

9 

52 

2 

6 

12 

2 

15 
Total 34 60 29 

Sumber: Compas Petualang 2015    

Pelayananan yang diberikan oleh Compas Petualang Tour & travel pada saat 

pelanggan datang ke kantor sangat sederhana, dimana ketika pelanggan datang maka 

pelanggan itu dipersilahkan untuk duduk dan juga langsung dilayani dengan baik. 

Petugas menanyakan tujuan dan tanggal keberangkatan yang diinginkan oleh 

pelanggan. Kemudian petugas akan mencatat tujuan dan tanggal keberangkatan 

tersebut, dan selanjutnya pihak travel akan meminta pelanggan untuk melakukan 

pembayaran awal (DP) sebelum nantinya akan dilunasi sebelum jam 

pemberangkatan. Sedangkan fasilitas yang tersedia di kantor Compas Petualang Tour 
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& travel antara lain ada air mineral, free wifi area, Koran, majalah, dan juga makanan 

ringan. 

Compas Petualang Tour & travel termasuk dalam travel yang masih baru di 

kalangan usaha jasa pemesanan tiket maupun tour & travel, namun tingkat kepuasan 

pelanggan tidak selalu berasal dari seberapa lama penyedia jasa tersebut berada dalam 

bidang tersebut, melainkan adalah bagaimana perusahaan jasa tersebut melayani 

pelanggannya sehingga pelanggan tersebut bisa mendapatkan apa yang mereka 

inginkan. Kepuasan pelanggan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya 

adalah kualitas pelayanan. Zeithaml, Berry dan Parasuraman, (dalam Zulian Yamit, 

2005) 

Namun karena minimnya jam terbang yang dimiliki oleh pihak Compas 

Petualang Tour & travel, maka otomatis berpengaruh pada kinerja dalam pelayanan 

dan kenyamanan yang diberikan sangatlah kurang, sehingga dengan kekurangannya 

kenyamanan bagi para pelanggan Compas Petualang Tour & travel ada beberapa 

keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para pelanggan Compas Petualang Tour & 

travel. Dengan ketidaknyamanan yang dirasakan sebagian pelanggan Compas 

Petualang Tour & travel tersebut maka muncul terjadinya penurunan pada segi 

pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 

Dalam upaya untuk meningkatkan kepuasan kepada pelanggan secara 

menyeluruh masih terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak perusahaan. 
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Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara tingkat kepuasan masing-masing 

penumpang. Mengingat betapa pentingnya masalah kualitas pelayanan, maka 

diperlukan suatu hubungan timbal balik yang harmonis antara penumpang selaku 

pengguna jasa dengan karyawan atau perusahaan selaku penyedia jasa. Untuk 

mengetahui apakah perusahaan telah memberikan kualitas pelayanan yang sesuai 

dengan harapan pelanggan, maka perlu dilakukan evaluasi dari sisi pelanggannya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menyimpulkan judul penelitian ini 

yaitu : “Analisis Kualitas Pelayanan Pada Compas Petualang Tour & travel di 

Jombang” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah 

secara spesifik sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi pelanggan tentang kualitas pelayanan Compas Petualang 

Tour&travel ? 

2. Dimensi kualitas pelayanan apa sajakah yang dianggap penting dalam 

menentukan kepuasan pelanggan Compas Petualang Tour&travel ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mendeskripsikan persepsi pelanggan tentang kualitas pelayanan Compas 

Petualang Tour&travel. 

2. Menganalisis dimensi kualitas pelayanan yang dianggap penting dalam 

menentukan kepuasan pelanggan Compas Petualang Tour&travel. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

informasi bagi Compas Petualang dalam menentukan langkah kebijakan yang akan 

diambil dan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dimasa yang akan datang sebagai 

mana yang diinginkan para pelanggannya. 


