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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Umum 

Semarang merupakan kota yang besar dan sangat luas. Untuk 

menempuh dari satu daerah ke daerah lain di kota Semarang tidak dapat 

dilakukan hanya dengan jalan kaki. Hal ini dikarenakan tidak semua daerah 

saling berdekatan, ada yang jauh dan memiliki jarak tempuh yang lumayan 

jauh. Untuk itulah disediakan moda transportasi darat yang dapat membantu 

mengatasi masalah tersebut.  

 

Semarang memiliki banyak jenis moda transportasi yang beroperasi. 

Moda transportasi yang ada di kota Semarang disediakan oleh beberapa pihak. 

Tidak hanya dari pihak swasta melainkan ada juga yang disediakan oleh 

pemerintah. Untuk moda transportasi umum yang disediakan swasta 

contohnya adalah bus umum, angkutan kota, becak, ojek dan lain- lain. 

Sedangkan moda transportasi yang disediakan oleh pemeritah dan dipantau 

oleh pemerintah adalah BRT Semarang.  

 

Sebenarnya untuk moda transportasi swasta yang beroperasi 

jumlahnya sudah sangat banyak sehingga menyebabkan kemacetan di kota 

semarang. Untuk itulah pemerintah kota Semarang meluncurkan BRT (Bus 

Rapid Transit) dengan konsep menyerupai Bus transjakarta dan Bus trans 

jogja. Keberadaan BRT diharapkan mampu mengatasi masalah kemacetan 

dengan berkurangnya moda transportasi umum swasta beralih ke BRT.  

 

Keberadaan beberapa moda angkutan amum tersebut menimbulkan 

beberapa perilaku yang dilakukan oleh konsumen. Perilaku konsumen yang 

paling mempengaruhi keberadaan moda angkutan umum tersebut adalah 

perilaku memilih yang dilakukan konsumen terhadap penggunaan angkutan 
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umum yang ada. Keberadaan konsumen memberikan pengaruh besar terhadap 

kelangsungan moda angkutan umum untuk tertap beroperasi.  

 

2.2 Konsumen  

Menurut pengertian Pasal 1 angka 2 UU PK, “Konsumen adalah setiap 

orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,, orang lain, maupun makhluk hidup 

lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Ada beberapa persyaratan konsumen 

menurut UU PK, persyaratan tersebut adalah : 

• Pemakai barang dan/atau jasa, baik memperolehnya melalui pembelian 

maupun secara cuma-cuma 

• Pemakaian barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain. 

• Tidak untuk diperdagangkan 

2.3 Tujuan dan Asas Hukum Perlindungan Konsumen 

Hukum perlindungan konsumen merupakan hal pokok yang harus ada 

dan ditaati. Dengan adanya hukum perlindungan konsumen, konsumen akan 

merasa aman dan nyaman. Selain itu hukum perlindungan konsumen dapat 

digunakan sebagai cambuk bagi pelaku penyedia jasa angkutan umum agar 

menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

konsumen. Tujuan perlindungan konsumen yang disebutkan dalam UU PK 

pasal 3 adalah sebagai berikut 

a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri 

b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa 

c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen 
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d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 

mendapatkan informasi 

e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 

bertanggung jawab dalam berusaha 

f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, 

dan keselamatan konsumen 

Sedangkan asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan 

konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU PK adalah: 

a) Asas manfaat 

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UU PK harus 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, 

konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang 

kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak 

harus memperoleh hak-haknya. 

b) Asas keadilan 

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 – 7 UU PK yang mengatur 

mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan 

melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya 

dan menunaikan kewajibannya secara seimbang. 

c) Asas keseimbangan 

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku 

usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak 

yang lebih dilindungi. 
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d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen 

Diharapkan penerapan UU PK akan memberikan jaminan atas keamanan 

dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan 

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 

e) Asas kepastian hukum 

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan 

memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, 

serta negara menjamin kepastian hokum 

2.4 Perilaku Konsumen  

Dalam pembahasan perilaku konsumen akan diuraikan mengenai 

beberapa hal yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Beberapa hal yang 

akan diuraikan adalah mengenai pengertian dan perilaku pemilihan individu 

dalam transportasi serta asumsi perilaku rasional yang berkaitan dengan 

perilaku pemilihan individu dalam transportasi.  

 

Perilaku konsumen adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang/ manusia dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan 

pemenuhan penggunaan barang dan jasa. Menurut Engel (1997) berpendapat 

bahwa perilaku-perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan individu 

yang secara langsung terlibat dalam usah memperoleh keputusan yang 

menentukan tindakan tersebut.  

 

Perilaku konsumen dapat dimisalkan dalam tindakan memilih 

konsumen dalam menggunakan barang dan jasa. Tindakan memilih konsumen 

sebenarnya didasarkan pada pelayanan penyedia barang dan jasa itu sendiri 

dan rata-rata konsumen tidak melihat penyedianya. Sehingga lebih cenderung 

pada pelayanannya dan kegunaan yang memberikan kepuasan lebih maksimal.  
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Menurut Drs. Basu Swastha Dharmmestha (1999) dalam Manajemen 

Pamasaran tentang Analisa Perilaku Konsumen menyebutkan bahwa 

konsumen membeli barang dan jasa adalah untuk memuaskan berbagai 

keinginan dan kebutuhan. Barang dan jasa itu sendiri tidaklah sepenting 

kebutuhan dan keinginan manusia yang dipenuhinya, melainkan karena 

barang-barang tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan yang 

diinginkannya. Jadi, yang dibeli konsumen bukanlah barangnya sendiri, tetapi 

kegunaan yang dapat diberikan barang tersebut, atau dengan kata lain, 

kemampuan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. 

 

2.4.1 Pengertian Perilaku Konsumen 

Ada beberapa macam definisi spesifik mengenai perilaku konsumen, 

diantaranya: 

Perilaku konsumen adalah aktivitas-aktivitas individu dalam pencarian, 

pengevaluasian, pemerolehan, pengonsumsi, dan penghentian pemakaian 

barang dan jasa (Craig-Lee, Joy&Browne, 1995). Perilaku konsumen 

adalah studi mengenai proses-proses yang terjadi saat individu atau 

kelompok penyeleksi, membeli, menggunakan, atau menghentikan 

pemakaian produk, jasa, ide, atau pengalaman dalam rangka memuaskan 

keinginan dan hasrat tertentu. (Solomon, 1999). Perilaku Konsumen adalah 

perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, 

menggunakan, mengevaluasi, dan menghentikan konsumsi produk, jasa, 

dan gagasan” (Schiffman & Kanuk, 2000). Perilaku konsumen adalah studi 

mengenai individu, kelompok atau organisasi dan proses-proses yang 

dilakukan dalam memilih, menentukan, mendapatkan, menggunakan, dan 

menghentikan pemakaian produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk 

memuaskan kebutuhan serta dampak proses-proses tersebut terhadap 

konsumen dan masyarakat (Hawkins, Best & Coney, 2001). Perilaku 

konsumen adalah aktivitas mental dan fisik yang dilakukan oleh pelanggan 

rumah tangga (konsumen akhir) dan pelanggan bisnis yang menghasilkan 



12 
 

keputusan untuk membayar, membeli, dan menggunakan produk dan jasa 

tertentu (Sheth & Mittal,2004).  

Perilaku dapat diartikan sebagai aktivitas manusia berupa tindakan 

dalam rangka memberikan reaksi terhadap rangsangan (stimulus) yang 

diterimanya, dapat berasal dari luar (lingkungan) maupun dari dalam diri 

manusia itu sendiri. Peerilaku- perilaku konsumen didefinisikan sebagai 

tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh 

keputusan yang menentukan tindakan tersebut, hal ini disaampaikan oleh 

Engel (1997). Sedangkan menurut Loudon dan Bitta (1993) mendefinisikan 

bahwa perilaku konsumen sebagai prosses pengambilan keputusan dan 

aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi 

memperoleh, dan menggunakan barang atau jasa.  

 

Dasar teori perilaku konsumen yang dibahas oleh Meyer dan Miller 

(1984) menyatakan bahwa setiap individu selalu berusaha memilih 

kepuasan maksimal. Sedangkan menurut Lencester (1996) bahwa dalam 

menilai suatu produk baarang dan jasa, sebenarnya konsumen lebih 

menekankan pada nilai dari sekumpulan atribut yang ditawarkan oleh 

barang dan jasa itu bukan pada barang atau jasa itu sendiri. Nilai setiap 

atribut tersebut disebut utility. 

 

Dalam Kutipannya (Fandy Tjiptono) menegaskan 3 (tiga) aspek utama 

dimensi perilaku konsumen, yaitu: 

a) Tipe Pelanggan meliputi: 

• Konsumen akhir atau konsumen rumah tangga, yaitu konsumen 

yang melakukan pembelian untuk kepentingan diri sendiri, 

keluarga, atau keperluan hadiah bagi teman maupun saudara, tanpa 

bermaksud untuk menjual belikannya. Dengan kata lain, 

pembelian dilakukan semata-mata untuk keperluan konsumsi 

sendiri. 
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• Konsumen Bisnis (disebut pula konsumen organisasional, 

konsumen industrial, atau konsumen antara) adalah jenis 

konsumen yang melakukan pembelian untuk keperluan 

pemrosesan lebih lanjut, kemudian dijual (produsen); disewakan 

kepada pihak lain; dijual kepada pihak lain (pedagang); digunakan 

untuk keperluan sosial dan kepentingan publik (pasar pemerintah 

dan organisasi). Dengan demikian, tipe konsumen ini meliputi 

organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba (seperti rumah sakit, 

sekolah, instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan 

sebagainya). 

b) Peranan konsumen terdiri atas hal-hal sebagai berikut: 

• User adalah orang yang benar-benar (secara aktual) mengonsumsi 

atau menggunakan produk atau mendapatkan manfaat dari produk 

atau jasa yang dibeli. 

• Payer adalah orang yang mendanai atau membiayai pembelian. 

• Buyer adalah orang yang berpartisipasi dalam pengadaan produk 

dari pasar. Masing-masing peranan di atas bisa dilakukan oleh satu 

orang, bisa pula oleh individu yang berbeda. Jadi seseorang bisa 

menjadi user sekaligus payer dan buyer. Selain itu, bisa juga 

individu A menjadi payer,B menjadi user, dan C menjadi buyer. Itu 

semua tergantung kepada konteks atau situasi pembelian. 

c) Perilaku pelanggan, terdiri atas: 

• Aktivitas mental, seperti menilai kesesuaian merek produk, 

menilai kualitas produk berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

iklan, dan mengevaluasi pengalaman aktual dari konsumsi 

produk/jasa. 

• Aktivitas fisik, meliputi mengunjungi toko, membaca panduan 

konsumen atau katalog, berinteraksi dengan wiraniaga, dan 

memesan produk. 
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Pemahanaman akan aktivitas mental dan fisik pelanggan ini mengarah 

pada pengidentifikasian pihak mana saja yang terlibat dalam proses 

tersebut, siapa saja yang memainkan masing-masing peran yang ada (user, 

payer, dan buyer), mengapa proses-proses tertentu bisa terjadi, 

karakteristik konsumen seperti apa yang menentukan perilaku mereka, dan 

faktor lingkungan apa yang mempengaruhi proses perilaku pelanggan. 

2.4.2 Perilaku Pemilihan Individu Dalam Transportasi 

Pada perilaku konsumen secara penekanannya terletak pada proses 

keputusan membeli produk barang atau jasa, maka dalam pemilihan 

perjalanan penekanannya terletak pada proses memilih. Perilaku memilih 

konsumen ada beberapa alasan yang mendasari, alasan tersebut adalah : 

(a) Captive  

Perilaku konsumen captive ini dikarenakan konsumen tidak 

memiliki pemilihan lain yang dijadikan pertimbangan. 

(b) Choice 

Perilaku konsumen choice adalah perilaku konsumen yang masih 

memiliki beberapa pilihan alternatif .  

 

Perilaku pejalanan biasanya dihadapkan pada beberapa alternativ yang 

paling menonjol adalah produk jasa atau moda angkutan apa yang akan 

digunakan dalam melakukan perjalanan. Dalam menelaah perilaku 

perjalanan, menurut Gleave (1991) membedakan elemen elemen yang 

bersifat eksternal (seperti persepsi, sikap, pereferensi). Proses yang 

mendasari perilaku perjalanan ini ditunjukan pada gambar 2.1.  

 

Bila perilaku perjalanan telah mencapai tahap keputusan untuk 

melakukan perjalanan, maka ada beberapa tahap lagi yang harus dilaluinya, 

Meinheim (1979) dalam pemilihan moda yang akan digunakan, yaitu :  

(a) Formulasi preferensi secara eksplisit 

(b) Identifikasi semua alternatif  
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(c) Pemahaman karakteristik setiap alternatif  pada setiap atribut. 

Hasil dari tahapan di atas berupa pilihan pada satu alternativ, dalam 

hal ini adalah produk jasa angkutan yang akan digunakan dalam melakukan 

perjlanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Meinheim (1979) 

Gambar 2.1. perilaku Perjalanan Individu 

 

 

2.4.3 Asumsi Perilaku Rasional 

Apabila dalam suatu kasus perjalanan terdapat sejumlah alternatif  

moda yang dipertimbangkan, maka idealnya semua alternatif  akan 

dipertimbangkan dengan tingkat pemahaman yang sama. Asumsi ini 

disebut asumsi perilaku rasional. Asumsi ini didasarkan pada kepercayaan 
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tentang hasil yang akan keluar dari suatu keputusan, di sampaikan oleh 

Mangkusubroto (1985). Untuk studi asumsi perilaku rasional ini sangat 

sulit dipenuhi disebabkan memaksimalkan utilitasnya, individu akan 

dibatasi oleh anggaran yang tersedia.   

 

2.5 Faktor yang mempengaruhi pemilihan moda angkutan oleh konsumen 

Pemilihan dilakukan oleh konsumen terjadi karena konsumen 

dihadapkan oleh beberapa alternatif  dalam menggunakan jasa atau moda 

angkutan apa yang akan digunakan dalam melakukan perjalanan. Menurut 

Manheim, 1979 perilaku perjalanan konsumen dapat digambarkan dalam 

bagan sebagai 2.2 sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Manheim, 1979 

Gambar 2.2 Perilaku Perjalanan Konsumen 

 

Dalam pemilihan moda angkutan yang kami kaji kali ini dibagi 

menjadi dua jenis, antara BRT Semarangdengan moda Transportasi non-BRT. 

Faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan moda angkutan tersebut ada 

beberapa hal. Antara lain : 
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2.5.1 Sarana 

Kelengkapan sarana pada moda transportasi sangat mempengaruhi 

pemilihan konsumen pada moda transportasi tersebut. Semakin lengkap 

sarana yang ditawarkan maka semakin bertambah minat para konsumen 

untuk memilih moda angkutan. Kelengkapan sarana pada moda 

transportasi mempengaruhi kenyamanan pada saat menggunakan moda 

transportasi tersebut.  

 

2.5.2 Biaya 

Biaya yang ditawarkan oleh moda angkutan juga sangat berpengaruh 

dalam pemilihan moda angkutan umum. Rata- rata konsumen dalam 

memilih moda angkutan umum adalah pada biaya yang ditawarkan, 

semakin rendah biaya yang dikeluarkan konsumen maka semakin besar 

minat konsumen untuk memilih moda angkutan tersebut.  

 

Menurut Chandra, 2002 dalam bukunya Fandy Tjiptono, 2004: Harga 

merupakan pernyataan nilai dari suatu produk. Harga merupakan aspek 

yang tampak jelas (visible) bagi para pembeli, bagi konsumen yang tidak 

terlalu paham hal-hal teknis pada pembelian jasa, seringkali harga menjadi 

satu-satunya faktor yang bisa mereka pahami, tidak jarang pula harga 

dijadikan semacam indikator kualitas jasa. Besar kecilnya harga 

mempengaruhi kuantitas produk yang dibeli konsumen. Semakin mahal 

harga, semakin sedikit jumlah permintaan atas produk bersangkutan dan 

sebaliknya (Hukum Permintaan). Harga berkaitan langsung dengan 

pendapatan dan laba. Harga adalah satu-satunya unsur bauran pemasaran 

yang mendatangkan pemasukan bagi perusahaan, yang pada gilirannya 

berpengaruh pada besar kecilnya laba dan pangsa pasar yang diperoleh. 

Unsur bauran pemasaran yang lainnya seperti produk, distribusi dan 

promosi justru mengeluarkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit. 

• Harga bagi perekonomian. 
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Sebagai regulator dasar dalam sistem perekonomian karena harga 

berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti: Tenaga kerja, 

Tanah, Modal, waktu dan kewirausahaan (entrepreneurship). 

• Harga bagi Konsumen 

Konsumen sangat sensitif terhadap faktor harga (menjadikan harga 

sebagai satu-satunya pertimbangan membeli produk) dan ada pula yang 

tidak. 

• Harga bagi perusahaan 

Harga adalah satu-satunya bauran pemasaran yang mendatangkan 

pendapatan dan laba, harga mempengaruhi posisi bersaing dan dan laba 

bersih perusahaan. 

 

2.5.3 Kenyamanan  

Kenyamanan dalam menggunakan moda angkutan tergantung 

kelengkapan fasilitas yang diberikan. Moda angkutan yang memberikan 

fasilitas lengkap dapat memberikan tingkat kenyamanan yang tinggi. Jika 

moda angkutan umum tidak memberikan kenyamanan bagi konsumen, 

maka minat para konsumen pun berkurang untuk menggunakan angkutan 

umum tersebut.   

 

2.5.4 Keamanan 

Keamanan bagi konsumen moda angkutan umum sangat penting dan 

sangat diprioritaskan. Tanpa adanya jaminan keamanan terhadap 

keselamatan pengguna moda angkutan umum, maka tidak akan ada yang 

mau menggunakan moda angkutan umum tersebut.   

Keadaan yang sangat ramai yang terjadi di dalam angkutan, sangat 

memungkinkan terjadi tindak kejahatan yang mengganggu keamanan para 

pengguna angkutan umum. Maka dalam pengoperasian moda angkutan 

umum perlu adanya pengawasan dan pengecekan untuk memastikan 

tingkat keamanannya. 
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2.6 Sistem Transportasi 

Sistem transportasi merupakan kesatuan atas elemen-elemen 

prasarana fisik, sarana angkutan, sistem   operasi dan sistem   manajemen 

yang saling berinteraksi dalam mencapai terciptanya perpindahan objek fisik 

(manusia dan barang) dari suatu tempat asal ketempat tujuan. (manheim, 

1979). 

Menurut penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terciptanya 

sistem   transportasi tidak hanya terdiri dari satu komponen saja, akan tetapi 

meliputi komponen utama dan beberapa komponen pendukung. Dalam hal ini 

orang atau penumpang merupakan objek dari sistem transportasi yang 

merupakan komponen utama. Komponen utama selain orang adalah sarana 

angkutan itu sendiri, sedangkan sistem operasi dan sistem manajemen 

merupakan komponen pendukung dalam terciptanya sistem   transportasi.  

 

Seseorang dalam melakukan perjalanan memiliki beberapa tingkat 

pemilihan. Menurut Manheim, 1978 dapat diuraikan dalam gambar 2.1 tingkat 

pemilihan pergerakan penumpang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Manheim ( 1979 ) 

 

Gambar 2.3. Tingkat Pemilihan Pergerakan Penumpang 
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2.6.1 Tingkat Pelayanan Jasa Tranportasi 

Pemilihan seseorang dalam menentukan transportasi yang 

digunakan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah 

tingkat pelayanan jasa transportasi. Tingkat pelayanan merupakan 

ukuran karakteristik pelayanan secara keseluruhan yang 

mempengaruhi pengguna jasa, pengertian tersebut menurut Vuchic 

(1981). Factor utama yang dibandingkan tingkat pelayanan 

transportasi dapat dibagi menjadi tiga kelompok, tiga kelompok 

tersebut yaitu : 

1. Sistem   kerja elemen – elemen yang mempengaruhi pengguna 

jasa, seperti : kecepatan operasi, keamanan, dan kepercayaan.  

2. Kualitas pelayanan, meliputi elemen – elemen kualitatif pelayanan, 

seperti : kenyamanan, perilaku penumpang, keindahan, dan 

kebersihan.  

3. Harga yang harus dibayar pengguna jasa untuk mendapatkan 

pelayanan.  

 

2.6.2 Atribut Pelayanan sistem   Transportasi 

Dalam memenuhi kepuasan konsumen seperti hubungannya 

dengan waktu, tempat, kegunaan, dengan moda apa, rute yang di pakai 

dalam melakukan pergerakan dan perjalanan sangat dipengaruhi oleh 

atribut pelayanannya. Setiap pengguna transportasi memiliki 

pertimbangan yang berbeda dalam hal atribut pelayanan. Menurut 

Manheim, 1979, dalam kenyataan konsumen tidak mempertimbangkan 

suatu atribut pelayanan yang ada pada suatu jenis pelayanan tertentu, 

tetapi hanya mengidentifikasikan beberapa variabel   pelayanan yang 

dianggap paling besar pengaruhnya terhadap profesinya.  

 

Manheim, 1979 telah merumuskan beberapa contoh atribut 

untuk pelayanan jasa dibidang transportasi berdasarkan dari beberapa 

pertimbangan para konsumen yang dianggap bisa mewakili pelayanan 
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terhadap konsumen yang berpengaruh terhadap tiap aktivitas 

konsumen yang berbeda, dapat dilihat dari table 2.1 sebagai berikut : 

 

No. Atribut pelayanan Keterangan 

1. Waktu a. Waktu perjalanan total 

b. Variasi waktu perjalanan 

c. Waktu transfer 

d. Frekwensi perjalanan  

e. Jadwal waktu perjalanan 

2. Ongkos pengguna jasa a. Ongkos transportasi langsung, misalnya: 

tarif, biaya peralatan, biaya bahan bakar, dan 

biaya parkir 

b. Ongkos operasi langsug lainnya, misalnya: 

baya dokumentasi dan muat 

c. Ongkos tak langsung, misalnya: biaya 

asuransi, biaya pemeliharaan  

d. Frekuensi pejalanan 

3. Keselamatan dan keamanan a. Kemungkinan terjadinya kerusakan saat 

bongkar muat 

b. Kemungkinan terjadinya kecelakaan 

c. Perasaan aman 

4.  Kesenangan dan kenyamanan 

pengguna jasa 

a. Jarak perjalanan 

b. Jumlah pertukaran kendaraan yang harus 

dilakukan 

c. Kenyamanan fisik (suhu, kebersihan) 

d. Kenyamanan psikologis (status, pemilikan 

sendiri) 

e. Kesenangan lainya (pelayanan tiket, 

kesenangan pada saat perjalanan, 

penanganan bagasi, keindahan) 
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5.  Pelayanan ekspedisi a. Asuransi kerugian 

b. Hak pengiriman kembali 

Sumber: Manheim, 1979 

 

Table 2.1 Atribut pelayanan transportasi 

 

Dalam kaitannya dengan atribut pelayanan transportasi yang 

diberikan oleh penyedia jasa, memiliki perbedaan antara penyedia jasa 

satu dengan penyedia jasa lainnya. Perbedaan tersebut tergantung 

karakteristiknya masing masing. Contoh perbedaan yang dapat diamati 

adalah salah satunya antara moda transportasi BRT dengan Moda 

transportasi non-BRT. BRT merupakan moda transportasi yang 

sistemnya diciptakan oleh pemerintah, sedangkan moda transportasi 

non-BRT banyak didominasi oleh kalangan swasta. Hal inilah yang 

akhirnya menciptakan perbedaan dalam atribut pelayanan 

transportasinya. 

 

2.7 Pengukuran sikap dalam kuesioner 

Definisi tentang sikap menurut Charles Osgood adalah perasaan 

seseorang untuk mendukung/memihak (favourable) maupun perasaan tidak 

mendukung (unfavourable) pada suatu obyek tertentu (Azwar,1995). Sikap 

merupakan suatu komponen yang nampak jelas, maka untuk pengukurannya 

diperlukan suatu pengukuran yang tepat. Sikap yang terdapat dalam pemikiran 

seseorang jelas merupakan suatu hal yang tidak dapat diobservasikan secara 

langsung. Oleh karena itu dalam mengukur sikap seseorang harus sensitif 

terhadap asumsi tingkat skala dan batasan-batasan yang dikenakan oleh 

asumsi terhadap analisa data. Ada suatu kecenderungan untuk menganggap 

bahwa sikap itu merupakan faktor yang tepat untuk meramalkan perilaku yang 

akan datang. Dengan mempelajari sikap seseorang diharapkan dapat 

menentukan apa yang akan dilakukan. 



23 
 

Skala pengukuran sikap dalam penelitian ini menggunakan teknik 

beda semantik. Menurut Malhotro, N.K (1996), skala beda semantik adalah 

skala penilaian 7 (tujuh) titik dimana titik-titik ujung dihubungkan dengan 

nama yang berlawanan makna. Responden menilai beberapa obyek pada 

angka yang terinci dari skala penilaian 7 titik berkaitan dengan salah satu dari 

kata sifat yang berlawanan makna. Pada teknik beda semantik ini responden 

diminta untuk memberikan bobot dalam skala dengan memberikan tanda pada 

kolom skala yang mncerminkan posisi mereka dari salah satu kata sifat di kiri 

atau kanan kolom. 

2.8 Populasi dan sampel 

Populasi dan sampel diperlukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang 

benar-benar dibutuhkan untuk menunjang maksud dan tujuan  penelitian 

2.8.1  Populasi  

Populasi menurut Sugiyono (1999) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. 

Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam 

yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau 

subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau obyek itu. 

2.8.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 
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diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-

benar mewakili. 

2.9 Teknik sampling 

Teknik Sampling menurut Sugiyono (1999) adalah teknik pengambilan 

sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, 

terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan diantaranya yaitu Probality 

Sampling dan Nonprobality sampling. 

Propability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi 

anggota sampel. Teknik ini meliputi, simple random, proportionate stratified 

random, disproportionate stratified random, dan area random. Nonprobability 

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, sampling 

kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh dan snowball 

sampling. 

2.10 Ukuran sampel 

Dalam penelitian ini jumlah sampel haruslah respresentatif untuk mewakili 

sekian banyak populasi. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini 

dilakukan simple teknik sampling sistematis, sehingga dimungkinkan dapat 

menghasilkan satu sampel yang mendekati representatif seperti yang diinginkan. 

2.11 Dasar Statistik 

Perhitungan statistik sangat diperlukan dalam penelitian kali ini. Perhitungan 

statistic dilakukan misalnya saja dalam menentukan jumlah sample yang akan 

digunakan dalam proses penelitian. Berikut formula dasar statistik yang 

dipergunakan dalam penelitian ini : 
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Rata-rata sejenis variabel adalah jumlah n buah nilai dari variabel tersebut 

dibagi dengan banyaknya satuan observasi yang bersangkutan (supranto, 1996) : 

 

Rata-rata =Xj = 
∑  …………………………………………………(2.1) 

 

Variasi suatu variabel adalah rata-rata penyimpangan kuadrat variabel 

terhadap Xj, penyimpangan untuk nilai Xj adalah (Xij – Xj), variasi untuk setiap 

variabel Xj. (supranto, 1996) : 

 

 

Variasi = Sj  ………………………………………..(2.2) 

 

Standar deviasi suatu variabel adalah akar kuadrat positif variasinya. 

Standar deviasi untuk setiap variabel Xj adalah (supranto, 1996) : 

 

Standar deviasi = Sj =  Xij Xj 2

11
 ………………………………..(2.3) 

 

2.12 Skala pengukuran 

Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala likert, Skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan presesi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini 

telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut variabel 

penelitan. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Indikator tersebut kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-

item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau penyataan. Jawaban setiap 

item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat 

positif sampai sangat negatif. Pada ujung sebelah kiri (dengan angka rendah) 
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menggambarkan suatu jawaban yang negatif sedangkan ujung kanan (dengan 

angka besar) menggambarkan yang positif sampai sangat negatif. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini. 

Tabel 2.2.  Contoh format jawaban tipe likert 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

(1) 

Tidak Setuju 

(TS) 

(2) 

Netral 

(N) 

(3) 

Setuju 

(S) 

(4) 

Sangat Setuju 

(SS) 

(5) 

Sangat Tidak Puas 

(STP) 

(1) 

Tidak Puas 

(TP) 

(2) 

Netral 

(N) 

(3) 

Puas 

(S) 

(4) 

Sangat Puas 

(SP) 

(5) 

Sangat Jelek 

(SJ) 

(1) 

Jelas 

(J) 

(2) 

Netral 

(N) 

(3) 

Bagus 

(B) 

(4) 

Sangat Bagus 

(SB) 

(5) 

Sumber : Supranto (1997) 

Lissita dan Green (1975) dalam Supranto (1997) menyatakan tentang 

kebaikan yang diberikan format Linkert. Kebaikan penggunan format Likert 

dibandingkan dengan format check list yang hanya memberikan jawaban ya 

dan tidak, ialah bahwa tipe Likert tercermin dalam keragaman skor 

(variability of scor) sebagai akibat penggunaan skala yang dalam contoh 

diatas berkisar antara 1 sampai dengan 5. dengan dimensi mutu tercermin 

dalam daftar pertanyaan memungkinkan penumpang mengekspresikan 

tingkat pendapat mereka dalam pelayanan yang mereka terima, lebih 

mendekati kenyataan sebenarnya. 

2.13 Importance performance analysis 

Merupakan salah satu metode yang menghubungkan kinerja dengan 

tingkat kepentingan yang diukur berdasarkan dengan tingkat kepuasan 

pengguna jasa angkutan Bus umum. Analisis ini digunakan untuk 
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menganalisis pengambilam keputusan didalam mengembangkan sistem 

angkutan umum kedepannya.  

Dengan menggunakan metode Importance-performance Analysis, kita 

dapat  mengetahui kinerja dari angkutan umum sehingga kita dapat 

mengevaluasi alasan konsumen dalam perilaku memilih angkutan umum 

tersebut.  

Dalam menganalisa data penelitian ini digunakan metode deskriptif 

kualitatif-kuantitatif. Untuk menjawab perumusan masalah mengenai 

sampai sejauh mana tingkat kepuasan penumpang terhadap kinerja, maka 

digunakan Importance-performance Analysis (John A. Martila and John C 

James, 1977 dalam Supranto 1997) atau analisis tingkat kepentingan dan 

kinerja atau kepuasan penumpang. 

Dalam hal ini, digunakan skala 5 tingkat (Likert) yang terdiri dari 

sangat penting, cukup penting, kurang penting, dan tidak penting. Kelima 

penilaian tersebut diberikan bobot sebagai berikut. 

a. jawaban sangat penting diberi bobot 5, 

b. jawaban penting diberi bobot 4, 

c. jawaban cukup penting diberi bobot 3, 

d. jawaban kurang penting diberi bobot 2, 

e. jawaban tidak penting diberi bobot 1. 

 

Untuk kinerja atau penampilan diberikan lima penilaian dengan bobot 

sebagai berikut. 

a. jawaban sanat baik diberi bobot 5, berarti penumpang sangat puas, 

b. jawaban penting diberi bobot 4, berarti penumpang puas, 

c. jawaban cukup penting diberi bobot 3, berarti penumpang cukup puas 

d. jawaban kurang penting diberi bobot 2, berarti penumpang kurang 

puas, 

e. jawaban tidak penting diber bobot 1, berarti penumpang tidak puas 
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100%
Yi
XiTki ×=

                      
n

yi
y                                  

n
xi

x ∑∑ ==

 Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan dan hasil penilaian 

kinerja atau penampilan maka akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai 

tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaaannya. 

 Tingkat penelitian ini terdapat 2 buah variabel yang diwakilkan oleh 

huruf X dan Y, dimana  X merupakan tingkat kinerja perusahaan yang dapat 

memberikan kepuasan para penumpang, sedangkan, sedangkan Y 

merupakan tingkat kepentingan penumpang. 

 

                                         .................................................................  (3) 

 

Keterangan : 

Tki  : tingkat kesesuaian responden 

Xi : skor penilaian kinerja perusahaan 

Yi : skor penilaian kepentingan penumpang 

 

Sumbu mendatar ( X ) akan diisi oleh skor tingkat pelaksanaan, 

sedangkan sumbu tegak ( Y ) akan diisi oleh skor tingkat kepentingan. 

Dalam penyederhanaan rumus, maka untuk setiap faktor yang 

mempengaruhi kepuasan penumpang dengan 

 

                                                          ................................................ (4) 

 

Keterangan: 

X = skor rata-rata tingkat pelaksanaan atau kepuasan 
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K

Yi
Y                                                      

K

Xi
X

n

1i

n

1i
∑∑
== ==

Y = skor rata-rata tingkat kepentingan 

n = jumlah responden 

 

Diagram kartesius merupakan suatu bangun yang dibagi atas empat bagian 

yang dibatasi oleh dua buah garis yang berpotongan tegak lurus pada titik-

titik ( X, Y ). 

 

                                                                     .................................. (5) 

 

Keterangan: 

X = rata-rata dari rerata skor pelaksanaan atau kepuasan penumpang 
selurug faktor atau atribut 

Y  = rata-rata dari rerata skor tingkat kepentingan seluruh faktor yang                    
mempengaruhi       kepuasan penumpang 

K = banyakanya atributr atau fakta yang dapat mempengaruhi kepuasan 
penumpang 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1   Diagram Kartesius 
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Sumber: Supranto (1997) 

Keterangan: 

A. menunjukkan faktor atau atribut yang dianggap mempengaruhi kepuasan 

penumpang, termasuk unsur-unsur jasa yang dianggap sangat penting, 

namun manajemen belum melaksanakannya sesuai keinginan penumpang. 

Sehingga mengecewakan atau tidak puas. 

B. Menunjukkan unsur jasa pokok yang telah berhasil dilaksanakan, untuk itu 

wajib dipertahankan dianggap sangat penting dan sangat memuaskan, 

C. Menunjukkan beberapa faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi 

penumpang pelaksanaannya oleh pihak yang terkait biasa-biasa saja. 

Dianggap kurang penting dan kurang memuaskan 

D. Menunjukkan faktor yang  mempengaruhi penumpang kurang penting, akan 

tetapi pelaksanaannya berlebihan. Dianggap kurang penting tetapi sangat 

memuaskan. 

 

2.14 Uji Sensitivitas 

Untuk mengetahui hubungan atau korelasi antara faktor-faktor 

pendukung kinerja pengemudi terhadap tingkat kepuasan penumpang, dapat 

dihitung secara pendekatan dengan menggunakan korelasi dan regresi.  

Korelasi ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa baik suatu 

kondisi tertentu dengan kondisi lainnya. Misalkan X dan Y adalah dua 

variabel yang kita tinjau, maka sebuah diagram pencar akan menunjukkan 

posisi titik (X,Y) pada suatu sistem koordinat rektangular. Koordinat-

koordinat tersebut akan tersebar diantara garis X dan Y. Jika terdapat 

korelasi diantara keduanya maka akan membentuk garis linier atau 

mendekati garis linier. Jika Y cenderung membesar apabila X membesar 

maka korelasinya disebut korelasi positif. Jika Y mengecil sedangkan 

kondisi X membesar maka korelasinya disebut korelasi negatif. 
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Untuk melakukan korelasi linier terlebih dahulu melihat sejauh mana 

sebuah garis dapat menjelaskan hubungan antara dua variabel. Untuk 

malakukannya, diperlukan persamaan-persamaan garis regresi kuadrat-

terkecil. Garis regresi kuadrat-terkecil dari nilai Y berdasarkan nilai X 

adalah 

Y = a0 + a1X   ................................................. (1) 

Dimana a0 dan a1 diperoleh dari persamaan-persamaan normal 

 ∑ Y = a0N + a1 ∑ X 

∑ XY = a0 ∑ X + a1 ∑ X2  .................................................................. (2) 

Yang menghasilkan  

a0  ∑ ∑  ∑ ∑
∑ ∑

  

a1 ∑  ∑ ∑
∑ ∑

    ......................................................................... (3) 

Dengan menggunakan cara yang sama, garis regresi dari nilai X berdasarkan 

nilai Y dapat dinyatakan dengan rumus  

X = b0 + b1Y   ................................................. (4) 

Dimana a0 dan a1 diperoleh dari persamaan-persamaan normal 

 ∑ Y = b0N + b1 ∑ Y 

∑ XY = b0 ∑ X + b1 ∑ Y2  .................................................................. (5) 

Yang menghasilkan  

b0  ∑ ∑  ∑ ∑
∑ ∑

  

b1 ∑  ∑ ∑
∑ ∑

    ......................................................................... (6) 


