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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam era globalisasi sekarang ini yang di tandai oleh revolusi 

teknologi komunikasi dan teknologi informasi mengakibatkan terjadinya 

perubahan. Perubahan yang terjadi seperti semakin meningkatnya kemudahan 

yang diperoleh dari komunikasi dan informasi akan muncul kompetisi yang 

sangat ketat yang berakibat konsumen semakin banyak pilihan dan sulit untuk 

dipuaskan karena telah terjadi pergeseran yang semula hanya untuk memenuhi 

kebutuhan, meningkatkan menjadi harapan untuk memenuhi kepuasan. 

Perubahan ini telah mendorong munculnya pemikiran baru, produk 

baru, pasar baru dan kompetisi baru, sehingga terjadi persaingan yang sangat 

ketat dari para pesaing. Kebutuhan dan keinginan pelanggan saat ini semakin 

meningkat dan beraneka ragam sehingga produsen semakin sulit untuk 

memuaskan kebutuhan pelanggannya (Yamit, 2002: 74). 

Persaingan yang terjadi di antara perusahaan-perusahaan untuk 

menciptakan produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan para konsumen 

tidak hanya pada perusahaan-perusahaan besar tetapi juga di hadapi 

perusahaan-perusahaan menengah dan kecil. Oleh karena itu setiap perusahaan 

apabila menginginkan perusahaannya tetap menjadi yang terbaik dan eksis, 

seluruh organisasi yang berada di setiap lini harus selalu memperhatikan 

kebutuhan dan keinginan konsumen dan terus melakukan perbaikan untuk 
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tetap meningkatkan kualitas produk atau jasa. Kenyataan bahwa konsumen 

yang tidak puas terhadap barang atau jasa akan mencari penyedia barang atau 

jasa dari perusahaan lain yang mampu menjadikan kebutuhannya (Fajarwati 

dan Muriko: 2004). 

Kualitas barang atau jasa semata-mata di nilai oleh konsumen, 

sehingga para produsen menciptakan kualitas hanya dapat di capai dengan 

memberikan kualitas yang baik. Mempercayai konsumen yang puas 

merupakan hal penting bagi setiap perusahaan karena tingkat kompetisi yang 

tinggi pada perusahaan, konsumen yang merasa puas dapat mendorong adanya 

pembelian ulang atau publisitas yang pada akhirnya dapat membuat konsumen 

menjadi setia (Loyal). Oleh karenanya setiap perusahaan harus berfokus pada 

kepuasan konsumen dan menghindari ketidakpuasan konsumen (Suhartanto, 

2001). 

Usaha perusahaan untuk menciptakan kepuasan dapat di lakukan 

melalui kualitas pelayanan yang di berikan. Kualitas pelayanan yang 

maksimal secara langsung dapat memberikan harapan para konsumen secara 

maksimal. melalui kualitas pelayanan yang baik, maka dengan sendirinya para 

konsumen dapat memenuhi segala bentuk permintaan atas produk atau jasa 

yang ditawarkan kepada konsumen. Kualitas pelayanan yang sesuai dengan 

harapan para konsumen, dengan sendirinya akan mendukung usaha 

perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan oleh 

perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. 
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Pada dasarnya terdapat lima determinan atas kualitas pelayanan yang 

ada, yaitu meliputi bukti langsung (tangible), kehandalan (reliability), 

tanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), perhatian (emphaty). 

Variabel atau determinan di atas dapat berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen atas kualitas pelayanan yang diberikan pihak perusahaan (Tjiptono, 

2005: 134). 

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa adalah 

perusahaan  transportasi yang meliputi transportasi penumpang, transportasi 

barang, persewaan mobil maupun operator tur (Tjiptono: 2005), yang dapat 

mendongkrak peningkatan sektor jasa. Pada umumnya transportasi adalah 

upaya untuk mempermudah sampai pada tujuan yang diinginkan dengan cara 

efektif dan seefisien mungkin.  

  Perkembangan ekonomi Jawa Timur saat ini pada laju dan sumber 

pertumbuhan PDRB di dominasi oleh sektor perdagangan sebesar 13,17 

persen di bandingkan dengan sektor jasa-jasa yang hanya menyumbangkan 

3,34 persen, BPS Provinsi Jawa Timur/2010. Sektor jasa dalam hal ini salah 

satunya di sebabkan karena jasa pariwisata Indonesia sulit berkembang seperti 

kurangnya peminat berwisata ke Candi Borobudur akibat kurangnya kebijakan 

terintegrasi yang melibatkan seluruh sektor (Investor Daily Indonesia, 2011). 

Sektor jasa lainnya seperti jasa transportasi bus, karena jasa bus 

mempunyai konsumen yang heterogen, baik dilihat dari tingkat pendidikan, 

umur, pekerjaan, dan kualitas, yang diberikan oleh pihak pengelola jasa bus 

maka pihak pengelola harus mengikuti perkembangan zaman misalnya 
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peremajaan kendaraan setiap beberapa tahun sekali sehingga konsumen 

merasa semakin tertarik. Beberapa kelebihan yang ditawarkan jasa bus apabila 

di bandingkan dengan jasa angkutan yang lain yaitu dapat membawa 

penumpang mencapai 60 orang, sehingga sangat tepat untuk di jadikan 

rombongan pariwisata. 

Kota Malang menjadi salah satu kota terbesar kedua di Jawa Timur 

setelah Surabaya (BPS Provinsi Jawa timur/2010), menjadikan pasar sasaran 

para pengusaha jasa bus yang melayani berbagai jurusan di wilayah kota-kota 

di Indonesia, di mana salah satunya yaitu trayek Malang-Surabaya yang dapat 

memberikan kontribusi besar bagi perusahaan, karena jalur ini merupakan 

jalur yang ramai di gunakan oleh masyarakat kota Malang untuk bepergian 

keluar Kota Malang, begitu juga sebaliknya oleh masyarakat Surabaya. Kota 

Surabaya yang merupakan tempat-tempat perusahaan besar seperti Maspion, 

PT. Sampoerna, PT. PAL, dan kawasan industri di antaranya Surabaya 

Industrial Estate Rungkut (SIER), tempat berbelanja modern dan perguruan 

tinggi yang ada di Surabaya menjadi tempat potensial bagi warga Malang.  

Ramainya jalur Malang-Surabaya, membuat perusahaan jasa 

transportasi bus tertarik jalur tersebut. Terbukti dengan masuknya beberapa 

perusahaan bus dari daerah luar Malang yang membeli trayek tersebut. 

Adapun untuk mengetahui persaingan usaha bus khususnya yang melayani 

rute Malang-Surabaya secara lengkap dapat disajikan pada Tabel 1 berikut: 
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Tabel 1 

Nama Bus yang memiliki trayek Malang-Surabaya tahun 2011 

No Nama Bus 
Jumlah keberangkatan 

Jumlah Penumpang 
Patas Ekonomi 

1 Restu 25 84 5040 
2 Tentrem 11 40 2400 
3 Pelita Mas 1 6 2160 
4 Kalisari 4 2 120 
5 Menggala 1 6 360 
6 Dhana Dhasih - 5 300 
7 Medali Mas - 2 120 
8 Malang Indah 2 9 540 
9 Jaya Utama 3 16 960 

10 Laksana Anda 1 4 240 
11 Hafana 1 5 300 
12 Akas 9 11 660 
13 Pemudi - 4 240 
14 Zena - 3 180 
15 Widji - 4 240 
16 Wijaya - 2 120 
17 Dali Prima - 7 420 
18 Damri - 1 60 
19 Rajawali - 4 240 
20 Santoso - 1 60 
21 Haz - 1 60 
22 Sadar Jaya - 1 60 
23 Sumber Lumayan - 1 60 
24 Malinda - 1 60 

Sumber: Kantor Informasi Dinas Perhubungan Jl. Raden Intan No. 1 

Malang. 

 

Berdasarkan data pada Tabel 1 maka dapat di ketahui salah satu jasa 

bus yang melayani trayek Malang-Surabaya yaitu bus ”Restu”. Dapat di lihat 

dalam hal ini bus ”Restu” menguasai trayek Malang-Surabaya, sebanyak 109 

keberangkatan dalam sehari merupakan usaha dari pihak pengelola sangat 

serius terhadap kebutuhan penumpang dibandingkan pesaingnya yang rata-rata 
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hanya di bawah 50% dari keberangkatan bus ”Restu”. Usaha nyata yang 

selama ini di lakukan pengelola bus ”Restu” dalam menarik perhatian dan 

minat beli konsumen yaitu memberikan fasilitas AC dengan tarif biasa yang 

dulunya bus masih belum memiliki AC. Hal ini di dasari dari perilaku 

konsumen yang cenderung memilih perusahaan jasa yang bisa melayani 

konsumennya dengan baik sesuai dengan harapan konsumen (Assegaf: 2009). 

Saat ini bus ”Restu” menawarkan kualitas jasanya, yang dapat di lihat 

pada kualitas pelayanannya yaitu memberikan bukti langsung seperti 

penggunaan teknologi TV LCD, AC, ruang merokok, penggunaan seragam 

oleh pegawai membuat penumpang merasa nyaman didalam bus, kemudian 

kemampuan memberikan pelayanan yang di janjikan akan waktu 

keberangkatan dan tiba dengan segera. Keinginan untuk membantu 

penumpang juga di lakukan kondektur seperti tanggap dengan keluhan 

konsumen, ketika bus telah berjalan hal yang paling di sukai penumpang yaitu 

kecepatan kondektur dalam menangani transaksi, hanya butuh tidak lebih dari 

setengah menit transaksi selesai. 

Pegawai bus ”Restu” juga telah mengantisipasi terjadinya hal-hal yang 

tidak di inginkan seperti berusaha membatasi pedagang asongan dan 

pengamen masuk agar penumpang merasa lebih nyaman meskipun kerap kali 

pedagang asongan dan pengamen mengabaikan saran pegawai bus. Pelayanan 

dalam memberikan perhatian kepada penumpang juga di terapkan dalam bus 

”Restu” dengan cara melakukan komunikasi yang baik dan sabar oleh 

kondektur. 
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Kondisi di lapangan pada kenyataannya, variabel bukti langsung 

(tangible), kehandalan (reliability), tanggapan (responsiveness), jaminan 

(assurance), perhatian (emphaty) memberikan dampak peningkatan 

penumpang yang menggunakan jasa bus ”Restu”. Pada tahun 2005 ke bawah, 

ketika bus keluar dari terminal, jarang di penuhi oleh penumpang dalam bus, 

setelah pihak pengelola memberikan kualitas yang lebih terutama pada 

fasilitas, bus sering kali berangkat dengan kondisi penuh dengan penumpang.  

Menurut 10 penumpang bus Restu yang telah memberikan informasi 

mengenai kepuasan penumpang kepada peneliti, penumpang merasa lebih 

puas setelah menggunakan jasa bus restu yang di modifikasi seperti adanya 

fasilitas AC, ruang merokok, 2 TV LCD 17”. Selain itu kondektur bus lebih 

tanggap terhadap keluhan penumpang. Hal lain yang masih terjadi, 

penumpang di dalam bus terlalu banyak sehingga sering menimbulkan 

penumpang yang berdesak-desakan membuat kurang nyaman bagi 

penumpang. 

Namun demikian usaha untuk memberikan kepuasan penumpang 

belum mampu memberikan kepuasan secara menyeluruh kepada penumpang. 

Kondisi tersebut dikarenakan adanya perbedaan antara tingkat kepuasan untuk 

masing- masing penumpang, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui 

pengaruh kualitas pelayanan sehingga penumpang menyatakan puas dan tidak 

puas atas pelayanan yang diberikan pihak pengelola bus. Berdasarkan uraian 

dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul ”PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP 
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KEPUASAN PENUMPANG PO. BUS RESTU JURUSAN MALANG-

SURABAYA”. 

B.  Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah kualitas layanan yang meliputi variabel bukti langsung (tangible), 

kehandalan (reliability), tanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), 

dan perhatian (emphaty) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

penumpang pada bus ”Restu” Jurusan Malang-Surabaya? 

2. Diantara variabel-variabel bukti langsung (tangible), kehandalan 

(reliability), tanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), dan 

perhatian (emphaty), variabel manakah yang mempunyai kontribusi 

terbesar terhadap kepuasan penumpang pada Bus ”Restu” Jurusan Malang-

Surabaya? 

C. Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang telah 

ditetapkan maka batasan penelitian mengenai obyek penelitian yaitu khusus 

penumpang jurusan Malang-Surabaya kelas ekonomi, adapun pertimbangan 

yang di gunakan yaitu karena telah di berikan perubahan kualitas. Hal 

berikutnya, kesenjangan dalam pengukuran kualitas pelayanan (SERVQUAL) 

yaitu pada konsumen, adapun pertimbangan yang di gunakan karena pada 

kesenjangan tersebut berada di luar perusahaan. 

 



9 
 

 
 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan yang 

meliputi variabel bukti langsung (tangible), kehandalan (reliability), 

tanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), dan perhatian 

(emphaty) terhadap kepuasan penumpang pada bus ”Restu” jurusan 

Malang-Surabaya. 

b. Untuk mengetahui variabel yang mempunyai kontribusi terbesar 

terhadap kepuasan penumpang pada bus ”Restu” jurusan Malang-

Surabaya. 

2.  Kegunaan Penelitian  

a.  Bagi Perusahaan Otobus ”Restu” jurusan Malang-Surabaya, hasil 

penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai dasar pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran dalam usaha 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

b. Bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai bahan acuan atau 

pembanding dalam bidang pemasaran dalam hal ini mengenai 

kepuasan pelanggan. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini dapat di manfaatkan untuk sarana 

pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman dalam 

penerapan ilmu yang berkaitan dengan usaha jasa yaitu mengenai 

kualitas jasa dan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan. 


