
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu 

 2.1.1 Pelayanan 

 Kualitas pelayanan adalah merupakan suatu kegiatan atau manfaat 

yang di tawarkan suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan (Rangkuti Freddy dalam 

Budi Fermansah et al, 2015). Sikap dan pelayanan pihak Bus Madu Kismo 

Jurusan Semarang-Denpasar merupakan kunci keberhasilan, juga usaha 

untuk menarik minat penumpang. Bus Madu Kismo dituntut untuk menekan 

pelayana yang cepat dan baik. Mengingat bahwa Bus Madu Kismo selalu 

terlibat dalam pengadaan transportasi, maka faktor pelyanan Bus Madu 

Kismo merupakan faktor  yang ikut menentukan. Tanggung jawab penjual 

tidak hanya menjual barang saja, akan tetapi perlu diperhatikan pemberian 

pelayanan. Menurut (Kothler Philip dalam Woro Mardikawati dan Naili 

Farida, 2013) definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang 

dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya 

tidak terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilihan apapun. Selain itu 

menurut (Parasuraman dalam Yosi Pratama, 2015) mengemukakan kualitas 

pelayanan yang berkaitan dengan dengan kepuasan ditentukan oleh lima 

unsur yag biasa di kenal dengan istilah kualitas layanan “RATER” 

(responsivenees, assurance, tangible, empathy dan reliability).  

 Konsep kualitas layanan “RATER” intinya adalah membentuk sikap 

dan prilaku dari pengembangan pelayanan untuk memberikan bentuk 

pelayanan yang kuat dan mendasar, agar mendapat penilaian sesuai dengan 

kualitas layanan yang di terima. Inti dari kualitas layanan adalah 

menunjukan segala bentuk aktualisasi kegiatan pelayaan yang memuaskan 

orang-orang yang menerima pelayanan sesuai dengan daya tanggap 

(responsiveness) menumbuhkan adanya jaminan (assurance) menunjukan 

bukti fisik (tangible) dapat dilihatnya, menurut empati (empathy) dari 
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orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai dengan kehandalannya 

(reliability) menjalankan tugas pelayanan yang di berikan secara konsekuen 

untuk memuaskan yang menerima pelayanan (Yosi Pratama, 2015). Untuk 

bisa menjamin kualitas pelayanan yang baik makan perlu di perhatian 

seperti keramah tamahan para karyawan, sopir dan kernet bus dalam 

melayani para penumpang sehingga para konsumen bisa merasakan 

kepuasan dari Perusahaan Otobus tersebut. Apabila Perusahaan Otobus (PO) 

tersebut berhasil membangun kepuasan konsumen, maka konsumen akan 

mendapatkan loyalitas terhadap perusahan tersebut. Dalam jangka panjang 

ikatan kuat antara pelanggan dengan perusahaan dalam memahami dengan 

seksama harapan dan kebutuhan pelanggan. Apabila perusahaan mampu 

memberikan pelayanan, maka perusahaan dapat menciptakan kepuasan 

pelanggan.  

 Seperti yang dikemukakan oleh menurut (Tjiptono Fandy dalam Gesti 

Nopelia Anjarsari dan Handoyo Djoko Waluyo, 2017) pelayanan  adalah 

tingkat keunggulan yang di harapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan.  Pelanggan yang sesuai  

harapan pelanggan akan mempengaruhi keputusan pelanggan pengambilan 

keputusan. Artinya semakin baik pelyanan yang di berikan perusahaan 

kepada konsumen maka akan meningkatkan keputusan pengguna. Kualitas 

layanan yang baik menandakan bahwa perusahaan sudah menciptakan 

pelayanan yang sesuai dengan harapan konsumen. Menurut (Nizar Zulmi et 

al, 2015) pelayanan dapat dirasakan oleh konsumen tetapi tidak bisa dilihat  

bentuknya secara fisik, berbeda dengan produk barang yang langsung bisa 

dilihat dan disentuh. Bentuk-bentuk pelayanan sebagai berikut : 

1. Penanganan Keluhan 

Adapun keluhan konsumen atau pelanggan jasa yang disampaikan 

secara lisan maupun tertulis harus menjadi pemikiran bagi suatu 

perusahaan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. 
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2. Fasilitas 

Misalnya, melayani pembelian dengan baik dan menciptakan 

keramahan-keramahanagar konsumen merasa nyaman dan puas. 

3. Jasa Informasi 

Memberikan jawaban agar segala informasi mengenai produk baru, 

perkiraan perubahan harga, jumlah persediaan yang ada, serta 

kebijakan-kebijakan baru yang di ambil perusahaan. 

4. Prosedur Pemasaran Dengan Cepat  

Kemudahan pemesanan (Ordering Easy) mengacu kepada seberapa 

mudah pelanggan dapat melakukan pemesanan ke perusahaan jasa. 

 Pada dasarnya tujuan pelayanan adalah untuk menciptakan kepuasan 

konsumen dalam mengkonsumsi produk suatu perusahaan, sehingga 

konsumen merasa puas dan terdorong untuk setia memakai produk yang 

sama dan pada akhirnya mencapai loyalitas. Beberapa manfaat yang di 

berikan oleh perusahaan jasa yaitu sebagai berikut : 

1. Pelanggan akan tetap setia dan tidak berpindah ke perusahaan jasa lain 

dengan memberikan pelayanan yang meuaskan. 

2. Pelanggan merasa senang, puas dan nyaman karena dilayani secara 

langsung bila ada keluhan-keluhan yang dialami. 

3. Pelanggan memperoleh informasi yang dibutuhan tentang suatu 

produk yang akan dibeli. 

  Dengan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para 

pelanggan maka nama perusahaan akan selalu diingat baik dibenak 

pelanggan sehingga mudah dalam memasarkan produk (Zulmi Nizar et al, 

2015). 

 2.1.2 Fasilitas 

   Fasilitas dapat  diartikan sebagai suatu pembelian  manfaat dari  

perusahaan kepada konsumen pengguna jasa (penumpang) yang diberikan 

atas dasar pembayaran sejumlah uang. Dengan kata lain bahwa fasilitas 

(diatas armada bus) yang disediakan dapat berupa alat–alat yang dapat 

menunjang di dalam  memberikan pelayanan  yang  memuaskan bagi  
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penumpang. Fasilitas merupakan segala sesuatu yang memudahkan 

konsumen dalam menggunakan jasa perusahaan tersebut. Fasilitas adalah 

sumber daya fisik yang ada dalam suatu jasa yang dapat di tawarkan kepada 

konsumen (Tjiptono Fandy dalam Edy Hatyanto, 2013). Fasilitas 

merupakan segala sesuatu yang memudahkan konsumen dalam usaha yang 

bergerak dibidang jasa, maka segala fasilitas yang ada yaitu kondisi fasilitas, 

kelengkapan, desain interior dan eksterior serta kebersihan fasilitas harus di 

perhatikan terutama yang berkaitan erat dengan apa yang dirasakan atau 

didapat konsumen secara langsung (Edy Haryanto, 2013). Menurut (Kotler 

Philip dan K.L. Keller dalam Edy Haryanto, 2013) mendefinisikan fasilitas 

yaitu segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak 

penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen. Fasilitas yang 

disediakan oleh perusahaan otobus berbeda-bedan tergantung dengan kelas 

armada dan harga tiket atau tarif yang di tawarkan.  

   Fasilitas penunjang yang disediakan antara lain seperti LCD, 

audio/video, air conditioner, toilet atau reclining eat, snack atau soft drink, 

smooking room, internet (wifi). Fasilitas juga dapat diartikan sebagai suatu 

bentuk pembelian manfaat dari perusahaan kepada konsumen pengguna 

yang di berikan atas dasar pembayaran sejumlah uang, dengan kata lain, 

pada perusahaan jasa, fasilitas yang di sediakan berupa alat-alat yang dapat 

menunjang dalam memberikan pelayanan yang memuaskan bagi konsumen. 

Adapun fasilitas yang diberikan oleh dengan armada reguler yang eksekutif 

mulai dari kelas Non AC, Patas AC, VIP toilet, Eksekutif dan super 

Eksekutif dengan kapasitas tempat duduk mulai dari 20 seats sampai dengan 

54 seats (Yosi Pratama, 2015). Selain itu dalam upaya memberikan 

kenyamanan kepada konsumen, manajemen PO. Madu Kismo juga 

mendirikan usaha lainnya diantaranya adalah Madu Kismo Tour & Travel, 

Paket Kilat.  

   Fasilitas biasanya dipengaruhi oleh tingkat harga, artinya penambahan 

fasilitas dalam suatu perusahaan jasa akan menyebabkan meningkatnya 

harga. Fasilitas yang memadai dan lengkap merupakan suatu daya tarik 
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tersendiri bagi penumpang di dalam menentukan pilihannya  terhadap 

penggunaan  suatu  produk  jasa dan sebaliknya. Hal ini menunjukan bahwa 

fasilitas merupakan sarana maupun prasarana yang penting dalam usaha 

meningkatkan kepuasan seperti memberikan kemudahan, memenuhi 

kebutuhan dan kenyaman bagi pengguna jasa, apabila fasilitas yang 

disediakan sesuai dengan kebutuhan, maka konsumen akan merasa puas. 

Menurut (Haryanto Edy, 2013) Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan 

terhadap desain fasilitas jasa adalah sebagai berikut: 

1.  Sifat dan tujuan organisasi 

Sifat suatu jasa seringkali menentukan berbagai persyaratan 

desainnya. Sebagai contoh desain rumah sakit perlu 

mempertimbangkan ventilasi yang memadai, ruang peralatan medis 

yang representative, ruang pasien yang nyaman, kamar pasien yang 

bersih. 

2. Ketersediaan tanah dan kebutuhan akan ruang atau tempat 

 Setiap perusahaan jasa membutuhkan lokasi fisik untuk mendirikan 

fasilitas jasanya. Dalam menentukan lokasi fisik diperlukan beberapa 

faktor yaitu kemampuan financial, peraturan pemerintah berkaitan 

dengan kepemilikan tanah dan pembebasan tanah, dan lain-lain. 

  3.  Fleksibelitas 

 Fleksibelitas desain sangat dibutuhkan apabila volume permintaan 

sering berfluktuasi dan jika spesifikasi jasa cepat berkembang, 

sehingga resiko keuangan relative besar. Kedua kondisi ini 

menyebabkan fasilitas jasa harus dapat disesuaikan dengan 

kemungkinan perkembangan dimasa dating. 

  4.  Faktor estetis 

Fasilitas jasa yang tertata rapi, menarik akan dapat meningkatkan 

sikap positif pelanggan terhadap suatu jasa, selain itu aspek karyawan 

terhadap pekerjaan dan motivasi kerjanya juga meningkat. 
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 5. Masyarakat dan lingkungan sekitar 

Masyarakat (terutama masalah sosial dan lingkungan hidup) dan 

lingkungan disekitar fasilitas jasa memainkan peranan penting dan 

berpengaruh besar terhadap perusahaan. 

 6. Biaya konstruksi dan operasi 

Kedua jenis biaya ini dipengaruhi desain fasilitas. Biaya konstruksi 

dipengaruhi oleh jumlah dan jenis banguanan yang digunakan. Biaya 

operasi dipengaruhi oleh kebutuhan energy ruangan, yang berkaitan 

dengan perubahan suhu. 

 2.1.3 Harga Tiket 

  Menurut (Zeithaml Valerie A and Bitner Mery Jo dalam Edy 

Haryanto, 2013) harga adalah apa yang kita dapat dari suatu yang kita 

korbankan untuk memperoleh produk atau jasa. Sedangakn (Kotler Philip 

dan G Amstrong dalam Edy Haryanto, 2013) berpendapat bahwa harga 

adalah sejuamlah uang yang dibebenkan suatu produk atau jasa tersebut. 

Harga merupakan aspek yang sangat jelas bagi para pembeli, bagi 

konsumen yang tidak terlalu paham akan hal-hal teknis pada harga 

pembelian jasa, seringkali harga menjadi faktor yang mereka pahami, tidak 

jarang pula di jadikan semacam indikator kualitas jasa.  

  Harga adalah satu-satunya unsur pemasaran yang mendatangkan 

pemasukan bagi perusahaan, yang pada gilirannya berpengaruh pada besar 

kecilnya laba. Harga merupakan kesesuaian antara jumlah uang yang 

dikeluarkan konsumen dengan manfaat yang didapat untuk untuk 

mendapatkan sejuamlah kombinasi dari jasa layanan yang diberikan (Yosi  

Pratama, 2015). Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting 

dalam pemasaran suatu produk karena harga adalah sutu dari empat 

pemasaran/ marketing. Harga adalah nilai dari suatu nilai tukar dari produk 

barang maupun jasa yang dinyatakan dalam suatu moneter. Beberapa 

definisi harga sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa harga adalah suatu 

uang yang ditentukan oleh perusahaan sebagai imbalan barang atau jasa 

yang diperdagangkan dan sesuatu yang lain yang diadakan suatu perusahaan 
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guna memuaskan keinginan pelanggan. Adanya kesesuaian antara harga dan 

produk atau jasa dapat membuat kepuasan bagi pelanggan. Menurut 

(Tjiptono Fandy dalam Edy Haryanto, 2013) mendefinisikan harga dari dua 

sudut pandang, yaitu dari sudut pandang pemasaran, hragmerupakan satuan 

moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa ) yang ditukarkan 

agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. 

Agar tujuan perusahaan untuk meningkatkan hasil penjualan tercapai maka 

perusahaan harus mempunyai cara-cara atau metode-metode yang 

digunakan sebagai pedoman terutama dalam bidang pemasaran.  

  Strategi pemasaran adalah cara yang paling tepat dalam upaya 

meningkatkan penjualan, caranya ialah dengan menetapkan harga, promosi 

serta saluran distribusi terhadap barang atau jasa yang biasa memberikan 

kepuasan kepada konsumen. Kesuksesan pemasaran suatu barang atau jasa, 

setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Sekurang-

kurangnya ada tiga pihak yang harus menjadi dasar pertimbangannya bagi 

perusahaan dalam menetapkan harga yaitu konsumen, perusahaan yang 

bersangkutan, dan pesaing (Edy Haryanto, 2013). Perusahaan 

memperhatikan apa yang diinginkan konsumen, yaitu membayar harga yang 

sepadan dengan nilai yang diperoleh (Value of money). Sementara yang 

diinginkan perusahaan adalah mendapatkan laba maksimal 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 sebaliknya 

jika harga yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan sesuai dengan manfaat 

yang diterima maka akan meningkatkan kepuasan pelanggan (Edy  

Haryanto, 2013).Dari beberapa strategi pemasaran tersebut di atas, promosi 

dan kebijakan harga dalam hal ini adalah pemberian potongan harga 

merupakan bagian yang penting serta berpengaruh terhadap peningkatan 

hasil penjualan.  

  Harga merupakan salah satu variabel penting dalam pemasaran, 

dimana harga dapat mempengaruhi pelanggan dalam mengambil keputusan 
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untuk membeli suatu produk, karena berbagai alas an (Ferdinand dalam Edy 

Haryanto, 2013). Sedangakan promosi dapat menambah serta 

mempengaruhi konsumen terhadap nilai barang atau jasa. Kegiatan ini 

mendorong dan mengarahkan konsumen untuk membeli, sehingga penjual 

akan meningkatkan sesuai tujuan yang diharapkan, selain itu pula pemberian 

potongan harga kepada pelanggan maupun pada saat pembelian dalam skala 

yang lebih besar sedikit banyak akan dapat manambah bahkan 

mampertahankan minat konsumen untuk melakukan pembelian terhadap 

produk yang ditawarkan perusahaan.  

  Konsumen secara rasional mempertimbangkan harga yang disesuaikan 

dengan keadaaan atau kondisi keunganan mereka. Lokasi merupakan salah 

satu penetapan posisi perusahaan. Konsumen akan menyukai lokasi yang 

mudah dijangkau dengan kendaraan umum ataupun dengan kendaraan 

pribadi. Semakin maju kehidupan masyarakat yang disertai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempengaruhi semakin 

beragam kebutuhan yang ada didalam masyarakat.salah satunya adanya 

kebutuhan akan hiburan yakni sesuatu yang dapat melepaskan ketegangan 

dan tekanan-tekanan yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan 

sehari-hari. Berdasarkan dari uaraian diatas maka yang di maksud dengan 

harga dalam penelitian ini adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh 

konsumen/penumpang dalam rangka melakukan perjalanan beserta 

pelayanannya. 

2.1.4 Keputusan Penumpang 

  Keputusan penumpang menggunakan suatu jasa pada dasarnya erat 

kaitannya dengan prilaku konsumen. Prilaku konsumen merupakan unsur 

penting dalam kegiatan pemasaran suatu produk yang perlu di ketahaui oleh 

perusahaan, karena perusahaan pada dasarnya tidak mengetahui mengenai 

apa yang ada dalam pikiran seorang konsumen pada waktu sebelum, sedang 

dan setelah melakukan pembelian produk tersebut. Keputusan pembelian 

merupakan suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang 

mencangkup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak malakukan 
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pembelian dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. 

Keputusan pembelian adalah suatu proses untuk mengambil kebutuhan yang 

diawali dengan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi 

alternatife, keputusan pembelian dan diakhiri dengan prilaku pasca 

pembelian (Budi Fermansah et al, 2015). 

  Menurut (Kolter Philip dalam Edy Haryanto, 2013) memberikan arti 

dalam kepuasan pelanggan yaitu tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan performasi (atau hasil) yang dirasakan dibandingkan 

dengan harapannya. Untuk dapat melakukan  sesuatu yang bernilai lebih 

tidak cukup hanya dengan sekedar memberikan layanan, melainkan harus 

bisa memberikan kepuasan pada pelanggan (Budi Fermansah et al, 2015). 

Pelanggan yang tidak puas  mereka akan kecewa, dengan kekecewaan itu 

pelanggan akan melakukan tindakan komplain, atau tidak sama sekali 

melakukan apa-apa (diam) (Budi Fermansah et al, 2015).  Menurut (Engel et 

al dalam Edy Haryanto, 2013) mengemukakan bentuk-bentuk pengambilan 

tindakan akibat dari ketidak puasan atas kualitas pelayanan yang 

disampaikan kepada pelanggan diantaranya : 

1. Respon Suara (voice response) 

2. Respon Pribadi (private respons) 

3. Respon pihak ketiga (third-party response) 

   Pencapaian kepuasan dapat merupakan proses yang sederhana ataupun 

kompleks, dan rumit. Dalam hal ini peranan setiap individu dalam service 

incountter sangatlah penting dan berpengaruh terhadap kepuasan yang 

dibentuk (Edy Haryanto, 2013).  Keputusan pembelian konsumen sangat 

penting untuk diteliti sebab ketika menciptakan suatu produk, perusahaan 

berharap agar konsumen membeli produk dengan frekuensi tinggi, membeli 

produk tersebut dalam jumlah banyak serta perusahaan berharap agar nilai 

pembelian tinggi karena begitu volume penjualan perusahaan akan 

meningkat sehingga keuntungan menjadi besar (Budi Fermansah et al, 

2015).  
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  Menurut (Kotler Philip dan Gary Amstrong dalam Gesti Nopalia 

Anjarsari dan Handoyo Djoko Waluyo, 2017) keputusan pembelian tahap 

dalam proses pengambilan keputusan pembeli dimana konsumen benar-

benar akan membeli. Dari pegertian keputusan pembelian di atas dapat 

disimpulkan bahwa keputusan pembelian adalah prilaku pembelian 

seseorang dalam menentukan suatu pilihan produk untuk mencapai 

kapuasan sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen yang meliputi 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi terhadap alternative 

pembelian, keputusan pembelian dan prilaku setelah pembelian. Denagan 

demikian, kualitas harus selalau di jaga karena dengan menjaganya kualitas 

pelayanan akan membuat penumpang akan tetap memilih jasa 

transportasinya dan juga harga harus menjadi pertimbangan bagi 

perusahaan, harga harus sebanding dengan fasilitas dan pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan. Selain itu strategi pemasaran menjadi hal yang 

penting yang harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkan tingakat 

kepuasan konsumen yang maximal. Selain itu juga untuk mempertahankan 

konsumen agar tidak berpindah keperusahaan  jasa transport tasi lainnya. 

Ada beberapa aspek yang harus dikaji agar perusahaan dapat jasa yang 

memuaskan dan membuat penumpang untuk tertarik, diantaranya  yaitu 

pelayanan yang berkualitas, harga yang kompetitif, sarana yang 

memudahkan pengguna jasa tersebut serta adanya informasi dan kelebihan-

kelebihan yang di tawarkan perusahaan bagi konsumen sehingga konsumen 

tertarik dan membuat konsumen untuk memutuskan untuk menggunakan 

jasa transportasi dan menggunakannya lagi.  

 2.1.5 Penelitian Terdahulu 

  Untuk mengadakan penelitian, tidak lepas dari penelitian yang di 

lakukan oleh penelitian terdahulu dengan tujuan untuk memperkuat hasil 

dari suatu penelitian yang sedang dilakukan selain itu juga bertujuan 

untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. 

Berikut ringkasan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti 

selama melakukan penelitian. 
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A. Rujukan Penelitian Nizar Zulmi, Hadi Sunaryo dan Budi Wahono 

(2015) 

  Penelitian Nizar Zulmi, Hadi Sunaryo dan Budi Wahono (2015), 

Melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahi pengaruh 

pelayanan, harga, promosi dan saluran distribusi terhadap keputusan 

pelanggan dalam menggunakan jasa bus malam pahala kencana perwakilan 

jember. Secara ringkas table penelitian ini diberikan pada table 2.1 berikut : 

Tabel 2.1 

Rujukan Penelitian untuk Variabel Pelayanan 

Judul Pengaruh Pelayanan, Harga, Promosi dan Saluran 

Distribusi Terhadap Keputusan Pelanggan Dalam 

Menggunakan Jasa Bus Malam Pahala Kencana 

Perwakilan Jember  

Penuli/Jurnal Nizar Zulmi, Hadi Sunaryo dan Budi Wahono 

(2015) / JEMA Vol. 13 No. 2 Juni 2015 

Variabel Penelitian  Variabel Independen : 

X1 =Pelayanan 

X2 = Harga 

X3 = Promosi 

X4 = Saluran Distribusi 

Variabel Dependen : 

Y1 = Keputusan Pelanggan 

Analisis Data Analisis Regresi Linear Berganda 

Kesimpulan 

Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan 

bahwa secara bersama-sama diketahui bahwa 

variabel pelayanan, harga, promosi dan distribusi 

berpengaruh terhadap keputusan penumpang. 

Secara parsial promosi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pengguna  

Hubungan Dengan Dari kesimpulan penelitian terdahulu terdapat 
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Penelitian variabel yang sama dan berkaitan erat dengan 

penelitian penulis yaitu variabel pelayanan, harga 

dan Keputusan Penumpang. 

 Sumber : Jurnal yang dipublikasikan 

 

B.Rujukan Penelitian Gesti Nopelia Anjarsari dan Handoyo Djoko 

Waluyo (2017) 

  Gesti Nopelia Anjarsari dan Handoyo Djoko Waluyo (2017). 

Melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis serta 

mendiskripsikan langsung dan tidak langsung antara pengaruh kualitas 

pelayanan, citra merek dan harga tiket terhadap keputusan pengguna. Secara 

ringkas penelitian ini di berikan pada table 2.2 berikut : 

Tabel 2.2 

Rujukan Penelitan Untuk Variabel Harga Tiket 

Judul Pengaruh Kulitas Pelayanan, Citra Merek dan 

Harga Tiket Terhadap Keputusan Penggunaan 

Jasa PO Ramyanan Magelang (Studi Kasus 

pada Pengguna Bus Ramayana VIP) 

Penulis/Jurnal Gesti Nopelia Anjarsari dan Handoyo Djoko 

Waluyo (2017) 

/ Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 6, No. 3  

2017 

Variabel  

Penelitian 

Variabel Independen : 

X1 = Kualitas Pelayanan 

X2 = Citra Merek 

X3 = Harga Tiket 

Variabel Dependen 

Y1 = Keputusan Penggunaan 

Analisis Data SPSS 21.0 

Kesimpulan  Kesempulan Penelitian ini  
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Penelitian Adalah (1) Semakin baik kualitas pelayanan 

yang di berikan maka akan semakin tinggi pula 

tingkat keputusan untuk menggunakan bus 

ramayana VIP; (2) semakin baik citra merek 

yang di milliki maka akan semakin tinggi pula 

tingkat keputusan untuk menggunakan bus 

ramayana VIP ; (3) Semakin terjangkau dan 

semakin sesuai harga tiket dengan fasilitas yang 

di berikan maka akan semakin tinggi pula 

tingkat keputusan untuk menggunakan bus 

ramayana VIP; (4) Semakin baik kualitas 

pelayanan, semakin kuat citra merek dan 

semakin terjangkau harga tiket yang dapat 

disesuaikan dengan persaingan maka akan 

semakin tinggi pula keputusan untuk 

menggunakan bus Ramayana VIP; 

Hubungan Dengan 

Peneliti 

Dari kesimpulan penelitian terdahulu terdapat 

variabel yang sama dan berkaitan erat dengan 

penelitian penulis yaitu variabel harga, kualitas 

pelayanan dan keputusan penggunaan. 

 Sumber : Jurnal yang dipublikasikan 

 

 C. Rujukan Penelitian Sriwidodo Untung dan Rositawati (2016) 

  Sriwidodo Untung dan Rositawati (2016). Melakukan penelitian ini 

dengan tujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan, harga dan fasilitas 

terhadap keputusan penggunaan pt rosalia indah transport. Secara ringkas 

penelitian ini diberikan pada table 2.2 berikut : 

Tabel 2.3 

Rujukan Penelitian Untuk Variabel Fasilitas 

Judul Analisis Kualitas Pelayanan, Harga dan 
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Fasilitas Terhadap Keputusan Penggunaan PT 

Rosalia Indah Transport  

Penulis/Jurnal Sriwidodo Untung  dan Rositawati, (2016) / 

Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 16 

No. 1 Maret 2016: 94-101 

Variabel 

Penelitian 

Variabel Independen : 

X1 = Kualitas Pelayanan 

X2 = Harga 

X3 = Fasilitas 

Variabel Dependen 

Y1 = Keputusan Penggunaan 

Analisis Data Analisis Regresi Linear Berganda 

Hasil Penelitian Dari kesimpulan penelitian terdahulu terdapat 

engaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap 

keputusan penggunaan. Tidak ada pengaruh 

signifikan harga terhdapa keputusan 

penggunaan  dan ada pengaruh yang signifikan 

fasilitas pada keputusan penggunaan .  

Hubungan Dengan 

Peneliti 

Dari kesimpulan penelitian terdahulu terdapat 

variabel yang sama dan berkaitan erat dengan 

penelitian penulis yaitu variabel Kualitas 

pelayanan, harga, fasilitas dan keputusan 

penggunaan. 

 Sumber : Jurnal yang dipublikasikan 

 

D. Rujukan Penelitian Budi Fermansah, Hari Susanta dan Widiartanto 

(2015) 

  Budi Fermansah, Hari Susanta dan Widiartanto (2015). Melakukan 

penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis serta mendiskripsikan 

langsung dan tidak langsung antara pengaruh tarif dan kualitas pelayanan 
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terhadap keputusan penumpang dalam memilih jasa. Secara ringkas 

penelitian ini di berikan pada table 2.4 berikut  

Tabel 2.4 

Rujukan Penelitan Untuk Variabel Keputusan Penumpang 

Judul Pengaruh Tarif dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Keputusan Penumpang dalam 

Memilih Jasa Transportasi PO. Sumber Alam  

Penulis/Jurnal Budi Fermansah, Hari Susanta dan Widiartanto  

(2015) 

/ Jurnal Administrasi Bisni, Vol. 4, No. 2 

Tahun 2015 

Variabel  

Penelitian 

Variabel Independen : 

X1 = Tarif 

X2 = Kualitas Pelayanan 

Variabel Dependen 

Y1 = Keputusan Penumpang 

Analisis Data Analisis Regresi Linear Sederhana dan Analisis 

Regresi Linear Berganda. 

Kesimpulan  

Penelitian 

Kesempulan Penelitian ini  

Adalah (1) Apabila tarif dinaikan, maka 

keputusan pembelian juga  akan menurun. (2) 

Apablia kualitas pelayanan di tingkatkan 

makan keputusan pembelian juga akan 

meningkat. (3) Apabila tariff dan kualitas 

pelayanan semakin baik maka keputusan 

pembelian akan semakin meningkat. 

Hubungan Dengan 

Peneliti 

Dari kesimpulan penelitian terdahulu terdapat 

variabel yang sama dan berkaitan erat dengan 

penelitian penulis yaitu variabel kualitas 

pelayanan dan keputusan penumpang. 

 Sumber : Jurnal yang dipublikasikan 
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  E. Rujukan Penelitian Yosi Pratama (2015) 

Yosi Pratama (2015) Melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk 

menganalisis signifikansi pengaruh harga, kualitas pelayanan dan fasilitas 

terhadap keputusan konsumen yang menggunakan jasa transportasi Bus PO. 

Rosalia Indah di Palur Karanganyar. Secara ringkas penelitian ini diberikan 

pada table 2.2 berikut :    

Table 2.5 

Rujukan Penelitian Untuk Variabel Harga Tiket dan Fasilitas 

Judul  Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan 

Terhadap Keputusan Konsumen PO. Rosalia 

Indah di Palur Karanganyar  Dengan Fasilitas 

Sebagai Variabel Moderasi 

Penulis/Jurnal Yosi Pratama (2015) / Jurnal Ekonomi dan 

Kewirausahaan Vol. 15 Edisi Khusus April 

2015: 181-188  

Variable Penelitian Variable Independen : 

X1 = Harga  

X2 = Kualitas Pelayanan 

X3 = Fasilitas 

Variable Dependen : 

Y  = Keputusan Konsumen 

Analisis Data Analisis Regresi Linear dan Uji Selesis Mutlat 

Hasil Penelitian Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan 

bahwa (1) terdapat pengaruh yang signifikan 

harga terhadap keputusan konsumen pengguna 

jasa transportasi Bus PO. Rosalia Indah. (2) 

terdapat pengaruh yang signifikan kualitas 

pelayanan terhadap keputusan konsumen 

pengguna jasa transportasi Bus PO. Rosalia 

Indah. (3) terdapat pengaruh yang signifikan 
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fasilitas terhadap keputusan konsumen pengguna 

jasa transportasi Bus PO. Rosalia Indah. (4) 

Fasilitas tidak memoderasi pengaruh harga 

terhadap keputusan konsumen pengguna jasa 

transportasi Bus PO. Rosalia Indah. (5) Fasilitas 

tidak memoderasi pengaruh kualitas pelayanan 

terhadap keputusan konsumen pengguna jasa 

transportasi Bus PO. Rosalia Indah.   

Hubungan Dengan 

penelitian 

Dari kesimpulan penelitian terdahulu terdapat 

variable yang sama dan berkaitan erat dengan 

penelitian penulis yaitu variable harga, kualitas 

pelayanan, fasilitas, dan keputusan konsumen. 

 Sumber : Jurnal yang dipublikasikan 

 

2.2 Hipotesis 

 Hipotesis juga dapat diartikan sebagai sauatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul. Hipotesis yang baik harus jelas dan spesifik serta dapat diuji. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pelaksanaan percobaan. Suatu percobaan 

dilakukan untuk menguji hipotesis, apakah prediksi yang dibuat akurat dan 

mendukung hipotesis atau tidak. Percobaan tersebut harus dapat diulang dan tidak 

terjadi karena kebetulan. Untuk memberikan analisis yang dilakukan dan untuk 

memberikan jawaban sementara permasalahan yang dikemukakan diatas, maka 

pada penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H1   Diduga pelayanan mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

penumpang menggunakan Bus Madu Kismo Kelas Eksekutif. 

H2 Diduga fasilitas mempunyai pengaruh terhadap keputusan penumpang 

menggunakan Bus Madu Kismo Kelas Eksekutif. 

H3 Diduga harga tiket mempunyai pengaruh terhadap keputusan 

penumpang menggunakan Bus Madu Kismo Kelas Eksekutif. 
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2.3 Kerangka Pemikiran  

 Berdasarkan landasan teori mengenai karakterisktik pelayanan fasilitas dan 

harga tiket dalam memilih Bus Madu Kismo Kelas Eksekutif  Jurusan Semarang – 

Denpasar, maka diajukan kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini, 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangaka  Pemikiran 

 Keterangan: 

         = Indikator      = Pengaruh 

 

        = Variabel      = Pengaruh 

    H = Hipotesis 

X1.1 

X1.2 
Pelayanan 

(X1) 

Harga 

Tiket 

(X3) 

Keputusan 

Penumpang 

(Y1) 

X1.3 

X2.1 

X2.2 

X2.3 

X3.1 

X3.2 

X3.3 

Fasilitas 

(X2) 

Y1.1 

Y1.2 

Y1.3 



25 
 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

  Variabel dalam penelitian ini meliputi karakteristik pelayanan, 

fasilitas, dan harga tiket dalam memilih Bus Kelas Eksekutif. 

1)   Pelayanan (X1) Nizar Zulmi et all (2015) 

  Indikator – indikator pelayanan antara lain :  

a. Keandalan petugas dalam memberikan informasi pelayanan 

b. Penampilan petugas pelayanan 

c. Keramahan petugas di dalam Bus 

2)   Fasilitas (X2) Yosi Pratama (2015) 

  Indikator – indikator fasilitas antara lain : 

a. Tempat duduk didalam bus yang nyaman 

b. Kendaraan bus yang baik dan nyaman  

c. Ketersediaan bantal dan selimut 

3)   Harga Tiket (X3) Nizar Zulmi et all (2015) dan Yosi Pratama (2015) 

  Indikator – indikator harga tiket antara lain : 

a. Harga tiket yang sesuai dengan fasilitas yang diberikan 

b. Potongan harga  

c. Keterjangkauan Harga 

4)   Keputusan Penumpang (Y1) Budi Fermansah et al (2015) 

  Indikator – indikator keputusan penumpang antara lain : 

a. Pengenalan produk jasa 

b. Pilihan terhadap produk jasa 

c. Menggunakan jasa kembali 
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2.4 Alur Penelitian 

 Diagram Alur Penelitian : 
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