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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

            Pada umumnya perkembangan sarana transportasi di Indonesia berjalan 

sedikit lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan 

Singapura. Hal ini disebabkan oleh perbedaan regulasi pemerintah masing-masing 

negara dalam menangani kinerja sistem transportasi yang ada. Kebanyakan dari 

negara maju menganggap pembangunan transportasi merupakan bagian yang 

integral dari pembangunan perekonomian. Pembangunan berbagai sarana dan 

prasarana transportasi seperti halnya dermaga, pelabuhan, bandara, dan jalan rel 

dapat menimbulkan efek ekonomi berganda (multiplier effect) yang cukup besar, 

baik dalam hal penyediaan lapangan kerja, maupun dalam memutar konsumsi dan 

investasi dalam perekonomian lokal dan regional. Banyak peluang bisnis yang 

muncul dari sektor ini, demikian halnya kesempatan kerja banyak tercipta dari 

sektor jasa. Saat ini berbagai bisnis jasa banyak di jumpai dalam kehidupan 

sehari-hari, salah satu contohnya adalah perusahaan jasa transportasi. 

Bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas kehidupan yang semakin 

meningkat, menyebabkan kebutuhan akan jasa transportasi semakin meningkat. 

Hal ini ditanggapi oleh para pelaku bisnis transportasi untuk berusaha memenuhi 

kebutuhan tersebut, dengan menambah armadanya maupun mendirikan 

perusahaan transportasi baru. 

 Banyaknya tempat wisata indah di Bali memicu tingginya jumlah 

masyarakat dari wilayah jawa khususnya Semarang untuk mengunjungi pulau 

Bali. Hal ini memberi peluang bagi para pemilik perusahaan transportasi untuk 

membuat jalur trayek Semarang ke Bali. Ada beberapa perusahaan transportasi 

yang melayani trayek Semarang ke Bali. Perusahaan jasa tersebut diataranya 

adalah PO. MAdu Kismo, PO. Safari Darma Raya, PO. Gunung Harta dan PO. 

Pahala Kencana. Namun tidak semua perusahaan transportasi tersebut mendapat 

respon positif dari pengguna jasa transportasi. Data penumpang 1-31 Maret 2018 

dengan jumlah seat 28-30 sebagi berikut. 
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Tabel 1.1 

Data Penumpang Bulan Maret 2018 

PO. Madu 

Kismo 

PO. Safari 

Dharma Raya 

PO. Gunung 

Harta 

PO. Pahala 

Kencana 

433 Penumpang 321 Penumpang 253 Penumpang 307 Penumpang 

Harga Tiket 

Rp.270.000 

Harga Tiket 

Rp.310.00 

Harga Tiket 

Rp.320.000 

Harga Tiket Rp. 

290.000 

    

Service Makan 

3x (snack 1x) 

Service Makan 

1x (snack 1x) 

Service Makan 

2x (snack 2x) 

Service Makan 

1x (snack 2x) 

1x 

Keberangkatan 

dalam sehari 

pada pukul 

13.00 WIB 

1x 

Keberangkatan 

dalam sehari 

pada pukul 

14.00 WIB 

1x 

Keberangkatan 

dalam sehari 

pada pukul 

14.30 WIB 

1x 

Keberangkatan  

dalam sehari 

pada pukul 

15.00WIB 

18-19jam 

perjalanan 

20jam 

perjalanan 

19-20jam 

perjalanan 

20jam 

perjalanan 

Jalur Utara Jalur Selatan Jalur Selatan Jalur Selatan 

Service Jemput 

dengan 

membayar 

Rp.10.000/ 

orang 

Tidak ada Tidak ada Service Jemput 

Gratis 

Naik diterminal 

Terboyo 

Semarang 

Naik dikantor 

PO dijalan Dr. 

Cipto 

Naik dikantor 

PO diSukun 

Naik dikantor 

dijalan Dr. 

Cipto 

 Sumber : Pengamatan dilapangan. 

 Salah satu perusahaan transportasi yang paling banyak diminati masyarakat 

semarang adalah PO. Madu Kismo. PO. Madu Kismo adalah perusahaan otobus 

asal Rembang, Jawa Tengah yang bergerak dalam layanan persewaan bus untuk 

jalur seluruh Indonesia khususnya wilayah pulau Jawa, Sumatera, Bali dan 

Lombok dengan mengedepankan pelayanan yang prima sebagai prioritas utama 

serta didukung kru baik sopir maupun helper yang professional dan 

berpengalaman akan siap melayani anda. Banyak faktor yang mempengaruhi 

mengapa PO.Madu Kismo menjadi pilihan banyak pengguna. Faktor tersebut 

antara lain kualitas pelayanan, fasilitas dan harga tiket.  

Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan keputusan pelanggan. 

Perusahaan yang tingkat kepuasan pelanggannya tinggi menyediakan tingkat 

pelayanan yang tinggi pula (Tjiptono Fandy dalam Ari Prasetio, 2012). Kualitas 
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memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan 

yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang ikatan hubungan ini 

memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan 

serta kebutuhan mereka. Dari segi pelayanan PO. Madu Kismo Memiliki 

pelayanan yang unggul di bandingkan dengan perusahaan PO lain. Hal ini terlihat 

dari keandalan petugas PO. Madu Kismo dalam memberikan informasi pelayanan 

serta penampilan petugas dan keramahan petugasnya.   

Dilihat dari segi fasilitas, fasilitas dalam usaha jasa harus selalu 

diperhatikan terutama yang berhubungan atau berkaitan erat dengan apa yang 

dirasakan oleh konsumen. Karena dalam usaha jasa, penilaian konsumen terhadap 

suatu perusahaan didasari atas apa yang mereka peroleh setelah penggunaan jasa 

tersebut. Dengan demikian, bagi perusahaan yang ingin tetap mempertahankan 

eksistensinya dan memenangkan persaingan bisnis serta menarik perhatian 

pelanggan senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas serta fasilitas 

pendukung yang sesuai dengan harga yang telah dibayar oleh pelanggan atau 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan serta mewujudkan harapan mereka. 

Fasilitas yang dimiliki oleh armada bus PO. Madu Kismo sudah cukup memadai, 

hal ini terlihat dari tempat duduk dan kendaraan bus yang nyaman serta 

ketersediaan batal dan selimut bagi para penumpang. 

Faktor yang mempengaruhi keputusan pelanggan yang selanjutnya adalah 

harga tiket. Harga merupakan salah satu variable yang penting dalam pemasaran, 

dimana harga dapat mempengaruhi pelanggan dalam mengambil keputusan untuk 

membeli suatu produk, karena berbagai alasan (Ferdinand dalam Edy Haryanto, 

2013). Sekurang-kurangnya ada tiga pihak yang harus menjadi pertimbangannya 

bagi perusahaan dalam menetapkan harga yaitu konsumen, perusahaan yang 

bersangkutan, dan pesaing. Perusahaan memperhatikan apa yang diinginkan 

konsumen, yaitu membayar harga yang sepadan dengan nilai yang diperoleh. 

Sementara yang diinginkan perusahaan adalah mendapatkan laba semaksimal 

mungkin, dengan memperhatikan penetapan harga yang dilakukan pesaing. Jika 

harga yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan tidak sesuai dengan manfaat 

produk, maka hal itu dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan dan 
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sebaliknya jika harga yang di tetapkan oleh sebuah perusahaan sesuai dengan 

manfaat yang diterima maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan (Edy 

Haryanto, 2013). Di lihat dari segi harga, PO.Madu Kismo memiliki harga yang 

cukup terjangkau di bandingkan PO lainnya yang masih mahal. 

Perusahaan otobus madu kismo merupakan salah satu perusahaan bus lokal 

yang mampu bertahan ditengah gejolak ekonomi saat ini. Adapun armada yang 

dimilikinya cukup banyak dan ijin trayek Semarang-Denpasar memberikan 

kontribusi yang besar bagi perusahaan. Melihat situasi persaingan yang ketat 

antara PO. MAdu Kismo, PO.Safari Darma Raya, PO. Gunung Harta dan PO. 

Pahala Kencana, penting bagi perusahaan untuk mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi keputusan penumpang dalam memilih suatu jasa. Berdasarkan 

latar belakang permasalahan diatas maka judul akan dipilih dalam penyusunan 

proposal ini adalah “Analisis Pelayanan, Fasilitas dan Harga Tiket Terhadap 

Keputusan Penumpang Menggunakan Bus Kelas Eksekutif (studi kasus 

pada PO Madu Kismo jurusan Semarang-Denpasar)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam hal ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah pelayanan dapat berpengaruh terhadap keputusan penumpang 

dalam memilih PO. Madu Kismo kelas Eksekutif jurusan Semarang- 

Denpasar ? 

2. Apakah fasilitas dapat berpengaruh terhadap keputusan penumpang 

dalam memilih PO. Madu Kismo kelas Eksekutif jurusan Semarang- 

Denpasar ? 

3. Apakah harga tiket dapat berpengaruh terhadap keputusan penumpang 

dalam memilih PO. Madu Kismo kelas Eksekutif jurusan Semarang- 

Denpasar ? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan  

1.3.1 Tujuan   

1. Untuk menganalisis faktor pelayanan terhadap keputusan 

penumpang dalam memilih PO. Madu Kismo Kelas Eksekutif 

jurusan Semarang -Denpasar. 

2. Untuk menganalisis faktor fasilitas terhadap keputusan 

penumpang dalam memilih PO. Madu Kismo Kelas Eksekutif 

jurusan Semarang- Denpasar. 

3. Untuk menganalisis faktor harga tiket terhadap keputusan 

penumpang dalam memilih PO. Madu Kismo Kelas Eksekutif 

jurusan Semarang- Denpasar. 

1.3.2 Kegunaan 

1. Bagi Perusahaan  

 Memberikan masukan bagi perusahaan mengenai keinginan dan 

harapan penumpang kelas eksekutif dalam menggunakan Bus 

Madu Kismo jurusan Semarang-Denpasar. 

2.   Bagi STIMART “AMNI” Semarang  

Sebagai cara untuk menerapkan teori - teori yang diperoleh di 

bangku kuliah, menerapkan dan mengaplikasikan dengan 

kenyataan yang ada di lapangan untuk menambah pengalaman 

dan wawasan baru di bidang transportasi khususnya transportasi 

darat dan diharapkan penelitian inidapat menjadi bahan bagi 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan permasalahan 

ini, serta judul penelitian ini. 

3. Bagi Penulis 

 Pematang dari teori-teori yang pernah didapatkan dalam 

perkuliahan dipadukan dengan analisis lapangan dan pada 

akhirnya dirangkai menjadi sebuah penelitian. 
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4. Bagi Pembaca 

 Memberikan tambahan referensi dari hasil penelitian ini, sehingga 

dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran logis yang nantinya 

berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.  

1.4 Sistematis Penulisan 

Sistematis penulisan penelitian ini sebagai berikut : 

BAB 1 Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematis 

penulisan  

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian. Teori yang digunakan yaitu pengertian konsep 

pemasaran, pemasaran jasa, perilaku konsumen, pelayanan , 

fasilitas Bus, penelitian terdahulu, hipotesis, kerangka 

pemikiran teoritis. 

BAB III  Metode Penelitian 

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, 

variabel penelitiam dan definisi operasional, penentuan 

sample, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

metode analisis data. 

  BAB IV  Hasil dan Pembahasan 

Berisikan tentang Deskripsi Penelitian dan Pembahasan 

serta implikasi manajerial.  

         BAB V Penutup 

 Berisikan tentang Kesimpulan dan Saran. 

 


