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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa tentunya harus dapat 

mengelola jasa dengan baik sebelum ditawarkan kepada konsumen. Pada 

prinsipnya, perusahaan jasa harus menitikberatkan pada sebuah kualitas 

pelayanan yang akan diberikan. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan jasa menentukan arah atau perkembangan perusahaan jasa 

tersebut. Baiknya kualitas pelayanan yang disuguhkan kepada konsumen 

merupakan kunci keberhasilan perusahaan jasa dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Apabila kualitas pelayanan yang diberikan kurang baik, maka 

sebaiknya perusahaan sesegera mungkin mengevaluasi pelayanan jasa yang 

diberikan untuk konsumen.  

Kualitas pelayanan yang baik memudahkan perusahaan merebut pangsa 

pasar yang ada sehingga perusahan tidak perlu mempertahankan kualitas 

pelayanan yang terjadi saat ini, melainkan terus meningkatkan pelayanan yang 

akan disuguhkan kepada konsumen. Kualitas pelayanan yang diberikan secara 

maksimal oleh perusahaan merupakan harapan bagi konsumen. Dengan 

pelayanan yang diberikan perusahaan secara baik, maka image perusahaan 

akan tertanam dibenak konsumen. Konsumen akan merasa puas apabila 

pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan konsumen.  

Kepuasan pelanggan sangat penting dalam sebuah pelayanan. Perusahaan 

akan berkembang dengan baik dan mampu bertahan apabila memiliki 

pelanggan yang banyak. Banyaknya pelanggan dapat menandakan perusahaan 
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tersebut mampu memberikan apa yang diinginkan konsumen sehingga 

konsumen atau pelanggan merasa puas. Kepuasan pelanggan menjadi 

pedoman untuk mengarahkan perusahaan ke arah pemenuhan kebutuhan 

pelanggan sehingga menjadi sumber keunggulan daya saing yang 

berkelanjutan bagi perusahaan. Cara mengetahui seberapa puas pelayanan 

yang diberikan perusahaan dapat dilakukan pengukuran dan pengujian kepada 

konsumen.  

Setelah dilakukannya pengukuran dan pengujian kepada konsumen atas 

pelayanan yang diberikan, maka hasil tersebut dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk dasar penentuan strategi yang akan diterapkan kedepannya. Sehingga 

strategi yang diterapkan nantinya dapat menjadikan konsumen lebih puas 

terhadap pelayanan yang diberikan. Konsumen menginginkan suguhan suatu 

jasa yang berkualitas dari perusahaan dan tentunya menjadikan sebuah 

tuntutan bagi perusahaan dimana perusahaan harus dapat memenuhi keinginan 

konsumen. Demikian pula pada perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang 

jasa transportasi.  

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi yaitu pada 

jasa travel penumpang. Jasa travel penumpang  mempunyai konsumen yang 

heterogen, dilihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan, usia, tingkat gaji, dan 

sebagainya. Kelebihan yang ditawarkan jasa travel apabila dibandingkan 

dengan jasa angkutan yang lain yaitu penumpang dapat diantar dan dijemput 

sampai ke tempat atau lokasi yang akan dituju, sehingga penumpang tidak 

perlu mendatangi terminal atau stasiun.  
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Salah satu jasa travel yang melayani Rute Malang – Juanda (Bandar Udara 

Internasional Surabaya) yaitu Travel Yono Transport Malang. Travel Yono 

Transport Malang memiliki tempat / kantor sendiri dan tidak bergabung 

dengan perusahaan jasa transportasi yang lainnya. Hal ini membuktikan Travel 

Yono Transport Malang berusaha untuk memaksimalkan pelayanan yang akan 

diberikan kepada calon penumpang. Travel Yono Transport Malang pada 

awalnya memulai usaha travel ini dari nol. Dimana pada waktu memulainya 

hanya memiliki 1 (satu) unit mobil travel hingga pada tahun ke-dua, ke-tiga 

dan ke-empat jumlah mobil travel selalu bertambah. Saat ini jumlah mobil 

travel yang dimiliki sebanyak 12 unit mobil travel. (Sumber : Travel Yono 

Transport, per oktober 2011).  

Prestasi ini sangat membanggakan bagi perusahaan dimana saat ini 

terjadinya persaingan terutama dalam usaha jasa transportasi travel. Dengan 

adanya penambahan kendaraan pertahunnya, tentunya hal ini menggambarkan 

banyaknya konsumen yang menggunakan jasa Travel Yono Transport Malang. 

Adapun data mengenai jumlah pelanggan Travel Yono Transport dapat 

disajikan pada tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1.1 

Jumlah Pelanggan Pengguna Travel Yono Transport Malang  

Tahun 2007-2010 

No. Tahun Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

2007 

2008 

2009 

2010 

233 

564 

2.873 

4.988 

Total 8.658 

Sumber: Hasil Survey Peneliti pada Travel Yono Transport Malang, tahun  

2011 
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Berdasarkan data pada tabel 1.1 diketahui bahwa adanya kecenderungan 

peningkatan jumlah penumpang mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 

2010. Kenyataan tersebut dapat membuktikan adanya kepercayaan para 

pelanggan untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Travel Yono 

Transport Malang. Berbagai hal yang menarik terkait dengan kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh Travel  Yono Transport  Malang. Namun 

demikian usaha untuk memberikan kepuasan pelanggan belum mampu 

memberikan kepuasan secara menyeluruh kepada penumpang.  

Selain itu juga, meskipun setiap tahunnya jumlah pelanggan selalu 

meningkat namun tidak sedikit perusahaan mendapatkan laporan atau kritik 

dari para penumpang terkait dengan pelayanan yang diberikan yang dirasakan 

kurang atau bahkan tidak sesuai dengan keinginan konsumen/pelanggan. 

(Sumber : Travel Yono Transport, per februari 2012). Konsumen akan merasa 

puas apabila keinginan dan kebutuhan dari konsumen tersebut terpenuhi 

dengan baik. Menurut Kotler dan Amstrong (2008:16) kepuasan pelanggan 

tergantung pada kinerja anggapan produk relative terhadap ekspektasi pembeli. 

Jika kinerja produk tidak memenuhi ekspektasi, pelanggan kecewa. Jika 

kinerja produk sesuai dengan ekspektasi, pelanggan puas. Jika kinerja 

melebihi ekspektasi, pelanggan sangat puas. 

Kondisi yang belum mampu memberikan kepuasan secara menyeluruh 

kepada penumpang dikarenakan adanya perbedaan antara tingkat kepuasan 

untuk masing-masing penumpang. Dalam hal ini perlunya mengetahui 

bagaimana tingkat kepuasan yang dirasakan oleh penumpang Travel Yono 

Transport. Apakah penumpang sudah sangat puas, puas ataupun tidak puas. 
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Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas mulai dari pemaparan kondisi 

usaha travel secara menyeluruh saat ini hingga fenomena yang terjadi, maka 

judul yang di angkat untuk diteliti adalah : Analisis Kepuasan Penumpang 

Travel Yono Transport Malang. 

B. Rumusan Masalah 

 

 Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut: Bagaimanakah kepuasan penumpang Travel Yono 

Transport Malang ? 

C. Batasan Masalah 

 

 Agar lebih mudah dalam memahami permasalahan serta menganalisanya 

sehingga menitikberatkan pada kualitas jasa yang diberikan oleh Travel Yono 

Transport Malang dan variabel-variabel kualitas jasa yang mengacu pada 

teori Parasuraman, Zeithaml, dan Berry yang terdiri dari Reliabilitas 

(reliability), Daya Tanggap (responsivennes), Jaminan (assurance), Empati 

(empathy), dan Bukti Fisik (tangibles). 

D.  Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui kepuasan penumpang Travel Yono Transport Malang. 

2.  Kegunaan Penelitian 

 

a. Bagi Manajemen  Travel Yono Transport Malang, Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pihak 

manajemen sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan yang berhubungan dengan kepuasan penumpang / 

pelanggan Travel Yono Transport Malang. 
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b. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat diperoleh 

pengetahuan praktis dalam pengamatan langsung serta lebih 

mendalami tentang teori pemasaran jasa khususnya tentang kepuasan 

konsumen. 

c. Bagi Mahasiswa Lain, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan referensi untuk penelitian lanjutan, terutama penelitian yang 

berhubungan dengan kualitas perusahaan jasa transportasi terhadap 

kepuasan pelanggan Travel Yono Transport Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


