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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada zaman sekarang jumlah penduduk yang padat diiringi dengan 

kompleknya kebutuhan dan berbagai macam aktifitas manusia dalam 

melakukan mobilitas, membuat masyarakat ingin cepat dan praktis dalam 

memenuhi kebutuhannya. Saat ini masyarakat juga lebih cerdas dalam 

memilih alat transportasi yang aman, nyaman dan tentunya ekonomis. Hal 

ini berdampak pada kebutuhan akan sektor jasa transportasi baik via 

udara, darat dan laut.  

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi, 

maka menjadi kesempatan bagi pelaku usaha bisnis di bidang ini. 

Perusahaan jasa transportasi dituntut untuk selalu berinovasi, meberikan 

pelayanan  yang memuaskan dan menawarkan harga yang  relatif murah 

agar mampu bertahan dalam menghadapi persaingan. 

Direktur jenderal perhubungan darat kementerian perhubungan 

mengatakan penurunan penumpang angkutan umum darat diperkirakan 

2,11% atau menjadi 4,32 juta penumpang pada 2017 dari 4,42 juta 

penumpang pada tahun 2016. (http://industri.bisnis.com,2017). Penurunan 

jumlah penumpang bus yang terjadi disebabkan perekonomian 

masyarakat membaik. Selain itu masyarakat lainnya beralih menggunakan 

sepeda motor dan  mobil pribadi untuk bepergian. Banyak masyarakat 

meninggalkan angkutan umum berbasis jalan raya bus dengan alasan 

http://industri.bisnis.com/
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kenyamanan dan waktu tempuh yang relatif tidak pasti. Berikut 

merupakan daftar perkembangan transportasi darat di Indonesia. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: https://www.bps.go.id/publication 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pertumbuhan jenis 

kendaraan dari tahun 2012-2016 memperlihatkan bahwa setiap tahun 

jumlah mobil penumpang dan sepeda motor selalu mengalami 

pengingkatan yang cukup banyak. Pertumbuhan kendaraan terbesar pada 

jenis mobil penumpang yaitu sebesar 8,73% per tahun dan disusul oleh 

pertumbuhan jenis kendaraan sepeda motor sebesar 8,32%. Pertumbuhan 

kedua tipe kendaraan yang besar tersebut menunjukan bahwa sekarang 

masyarakat beralih menggunakan kendaraan mobil dan sepeda motor 

untuk memenuhi kebutuhan transportasi daripada menggunakan jasa 

angkutan umum.  
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Berbagai kalangan mulai berpindah ke transportasi lain namun 

beberapa kalangan masyarakat masih menjadikan bis sebagai primadona, 

mungkin dengan alasan bus lebih murah. Dalam perkembangan 

selanjutnya konsumen penentu dari keberhasilan maupun kegagalan dari 

jasa transportasi ini. Perusahaan harus mengamati dan mengenali 

kebutuhan konsumen pada saat ini dan dimasa yang akan datang. Namun, 

hal ini tidaklah mudah karena banyaknya pilihan yang dihadapkan kepada 

konsumen dengan persaingan usaha sejenis yang sangat kompetitif. 

Dengan hal ini perusahaan harus bisa menghadapi persaingan dan menjaga 

kepercayaan konsumen sehingga perusahaan dapat mengembangkan 

kualitas layanan dan harga dengan baik agar mampu mengahadapi 

persaingan yang ada. 

Menurut Wyckof (dalam Tjiptono, 2014:268), “kualitas pelayanan 

adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat 

keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen”. Kualitas 

pelayanan merupakan bagian dari strategi pemasaran jasa yang memiliki 

peranan besar bagi keberhasilan perusahaan. Adanya kualitas pelayanan 

yang baik, akan menciptakan kepuasan bagi para konsumennya.  

Kotler dan Keller (2009) Persepsi adalah proses dimana kita 

memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk 

menciptakan gambaran dunia yang berarti. Harga adalah jumlah uang 

(ditambah beberapa barang kalau mungkin) yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya (Swasta 
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dan Irawan,2002). Maka persepsi harga dapat diartikan harapan konsumen 

atas kesesuaian harga atau pengorbanan yang di keluarkan terhadap jasa 

yang akan diterima. 

Kepuasan konsumen menurut Kotler dan Keller (2009: 138) adalah 

perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk (hasil) terhadap 

ekspektasi mereka. Kepuasaan konsumen adalah tahap awal dimana 

konsumen akan memutuskan tingkat kepuasaannya pada kualitas 

pelayanan dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan, selanjutnya dari 

kepuasaan konsumen menjadi dampak baik bagi perusahaan yang mampu 

menumbuhkan loyalitas konsumen terhadap jasa tersebut.  

Menurut Tjiptono (2014), loyalitas pelanggan adalah komitmen 

pelanggan terhadap suatu merek berdasrkan sifat yang sangat positif yang 

tercermin dalam bentuk pembelian berulang secara konsisten. Untuk 

meningkatkan loyalitas perusahaan harus meningkatkan kepuasan 

pelanggan dan mempertahankan tingkat kepuasan setiap pelanggan dalam 

waktu panjang. 

PT Selamat Group merupakan perusahaan otobis yang bermarkas 

di Krian, Jawa Timur. Sejak berdiri tahun 1981. Perusahaan ini menguasai 

60-70 persen dari total trayek atau armada yang melayani rute Surabaya-

Madiun-Solo-Jogjakarta melalui jalur tengah. Jalur ini bisa dikatakan 

memiliki potensi pasar/ penumpang terbanyak setelah rute Surabaya-

Malang. Menyadari pentingnya mempertahankan pelanggan untuk tetap 
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eksis dan menjadi lebih unggul, maka Sumber Selamat senantiasa 

berupaya memberikan pelayanan yang baik, dengan berusaha membangun 

kepuasan pada para pelanggannya sehingga mempengaruhi loyalitas 

pelanggan Sumber Selamat.  

Berdasarkan uraian di atas kemudian menjadikan ketertarikan 

terhadap penelitian ini, bagaimana konsumen menggunakan bis PO 

Sumber Selamat untuk bepergian dalam menunjang mobilitas kegiatan 

sehari-hari, kualitas pelayanan dan persepsi harga menjadi bagian 

penilaian terhadap loyalitas pelanggan. Dari hal ini terlihat bahwa usaha 

dari perusahaan dalam menawarkan harga dan memberikan layanan 

terbaik kepada konsumennya, sehingga jasa yang ditawarkan  menjadi 

pilihan di hati para pelanggannya.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari Pramana, R. I., & Sukresna, 

I. M. (2016) yang berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Dan 

Persepsi Atas Harga Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepuasan 

Konsumen (Studi Kasus Pada Konsumen Bus Pariwisata PO Jaya Indah 

Semarang)” Penelitian ini memiliki persamaan variabel yang akan diteliti 

sedangkan perbedaan penilitian ini dengan sebelumnya adalah 

menambahkan dua hipotesis dan objek yang akan diteliti. Untuk itu 

penulis melakukan peneltian dengan judul: “Pengaruh Kualitas Layanan 

dan Persepsi Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kepuasan 

Pelanggan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pelanggan PO Sumber 

Selamat Jurusan Yogyakarta-Surabaya)” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang diatas di rumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah  kualitas pelayanan berpengaruh terhadap  kepuasan 

pelanggan dalam memilih jasa transportasi bis Sumber Selamat? 

2. Apakah persepsi harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 

dalam memilih  jasa transportasi bis Sumber Selamat? 

3. Apakah  kualitas pelayanan berpengaruh  terhadap  loyalitas 

pelanggan dalam memilih jasa transportasi bis Sumber Selamat? 

4. Apakah persepsi harga berpengaruh terhadap  loyalitas pelanggan 

dalam memilih jasa transportasi bis Sumber Selamat? 

5. Apakah kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan bis Sumber Selamat? 

6. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening pada 

pelanggan bis Sumber Selamat? 

7. Apakah persepsi harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening pada 

pelanggan bis Sumber Selamat? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada maka  tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Untuk  menganalisis  pengaruh  kualitas pelayanan  terhadap kepuasan 

pelanggan pada pengguna jasa pada bis Sumber Selamat. 

2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan 

pelanggan pada pengguna jasa pada bis Sumber Selamat. 

3. Untuk  menganalisis  pengaruh  kualitas pelayanan terhadap loyalitas 

pelanggan pada pengguna jasa pada bis Sumber Selamat 

4. Untuk menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas 

pelanggan pada pengguna jasa pada bis Sumber Selamat. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan pada pengguna jasa pada bis Sumber Selamat. 

6. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas 

pelanggan melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening 

pada pelanggan bis Sumber Selamat. 

7. Untuk menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap loyalitas 

pelanggan melalui kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening 

pada pelanggan bis Sumber Selamat. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribsi pada teori khususnya 

tentang kualitas pelayanan, persepsi harga, kepuasan pelanggan dan 

loyalitas pelanggan. 
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b. Selain itu penelitian ini memberi kontribusi terhadap penelitian 

berikutnya pada topik sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat bagi perusahaan otobis Sumber Selamat, memberikan 

masukan dan pertimbangan dalam menentukan strategi pemasaran agar 

dapat meningkatkan penjualan. Selain itu juga bermanfaat untuk 

mengetahui faktor manakah yang berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. 
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