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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke 

tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh 

manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari (Wikipedia). Di era globalisasi seperti sekarang 

ini khususnya di Indonesia, meningkatnya jumlah penduduk diiringi semakin 

kompleksnya kebutuhan manusia dalam melakukan mobilisasi berdampak pada 

meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi, terlebih transportasi darat. 

Sampai saat ini transportasi darat masih menjadi pilihan utama sebagian besar 

masyarakat Indonesia karena dianggap paling murah dan terjangkau. (Atsatalada, 

2012). 

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transportasi darat tersebut 

memicu persaingan ketat antar perusahaan penyedia jasa transportasi darat. 

Perusahaan-perusahaan penyedia jasa transportasi darat berlomba-lomba 

mendapatkan hati para pelanggan untuk memenangkan persaingan dengan berjanji 

akan memberikan pelayanan terbaik. Namun pada kenyataannya janji tersebut 

belum sepenuhnya terpenuhi sebab hal tersebut sering kali masih menjadi keluhan 

utama. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo 

Alimoeso, mengatakan penyebab utama terjadinya penurunan jumlah penumpang 

transportasi umum adalah minimnya fasilitas dan kualitas pelayanan yang

https://id.wikipedia.org/wiki/Kendaraan
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Mesin
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diberikan oleh para Perusahaan Otobus (PO). Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian Putri (2015) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki 

pengaruh paling signifikan pada kepuasan pelanggan. Atsatalada (2012) dalam 

penelitiannya menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan 

pengguna dalam memilih jasa transportasi umum yang akan digunakan antara lain 

jarak dan waktu tempuh perjalanan yang akan dilalui, resiko yang mungkin akan 

dihadapi selama perjalanan serta kualitas pelayanan yang diberikan penyedia jasa 

transportasi.  

Berry, Zeithaml, dan Parasuraman (1998) memandang kualitas pelayanan 

sebagai salah satu komponen yang harus diwujudkan oleh perusahaan, karena 

memiliki pengaruh untuk mendatangkan pelanggan baru dan dapat mengurangi 

kemungkinan pelanggan lama untuk berpindah ke perusahaan lain. Harapannya 

dengan memberikan pelayanan yang baik, kepuasan pelanggan dapat tercapai. 

Sebab kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan 

pelanggan (Tjiptono 2004:54), kualitas pelayanan yang baik akan membuat 

pelanggan merasa puas dan bersedia untuk turut menjaga hubungan baik dengan 

perusahaan. 

Perusahaan dapat membangun hubungan baik dengan para pelanggan 

dengan cara meningkatkan kualitas pelayanannya.Menurut Parasuraman, Zeithaml 

dan Berry dalam Tjiptono dan Chandra (2011) dimensi-dimensi yang dapat 

digunakan dalam mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan antara 

lain: Reliability, berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan 

layanan yang akurat dan tepat waktu. Responsiveness, berkenaan dengan 
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kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk membantu dan merespon 

permintaan pelanggan. Assurance, yaitu perilaku karyawan yang mampu 

menumbuhkan kepercayaan dan menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. 

Emphaty, bahwa perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan 

bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal 

kepada para pelanggan. Tangibles, berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

perlengkapan material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan. 

Dengan memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai 

kebutuhan dan harapan dari pelanggan, perusahaan akan dapat mencapai kepuasan 

pelanggan, serta membentuk loyalitas. Loyalitas pelanggan mutlak diperlukan 

oleh sebuah perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. Menurut 

Tjiptono (2000:110) loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap 

suatu merek, toko, atau penyedia jasa berdasarkan sifat yang sangat positif dalam 

penggunaan jangka panjang.  

PO. Sumber Alam merupakan salah satu penyedia jasa transportasi yang 

menawarkan layanan shuttle. Saat ini PO. Sumber Alam melayani rute antar kota 

antar propinsi (AKAP) dengan menggunakan armada bus besar sedangkan rute 

antar kota dalam propinsi (AKDP) menggunakan medium bus dan mobil ELF. 

Rute antar kota dalam propinsi tersebut lebih dikenal dengan sebutan jasa shuttle. 

Layanan jasa ini menawarkan banyak tujuan salah satunya Semarang-Cilacap. 

Seperti halnya Perusahaan Otobus lainnya PO. Sumber Alam senantiasa 

berusaha memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggannya dengan harapan 

para pelanggan dapat merasa puas dan loyal untuk terus menggunakan jasa PO. 
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Sumber Alam, namun pada kenyataannya menurut keterangan pihak manajemen 

jumlah penumpang PO. Sumber Alam terus mengalami penurunan signifikan 

setiap tahunnya. 

Di bawah ini terdapat gambar 1.1 yang menunjukkan penurunan jumlah 

penumpang layanan shuttle PO. Sumber Alam jurusan Semarang-Cilacap selama 

kurun waktu 3 tahun terakhir terhitung mulai Tahun 2014 sampai Tahun 2016. 

Gambar 1. 1 
Penurunan Jumlah Penumpang 

 

 Sumber: Manajemen PO. Sumber Alam yang diolah (2017) 
 

Pada gambar 1.1, terlihat bahwa jumlah penumpang PO. Sumber Alam 

mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya, terutama dari Tahun 2015 

ke 2016.   
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Sedangkan keadaan salah satu pesaing Shuttle PO. Sumber Alam yaitu 

Shuttle Cipaganti adalah sebagai berikut 

Gambar 1. 2 
Perbandingan Jumlah Penumpang Layanan Shuttle PO. Sumber Alam  dan 

PT Cipaganti Jurusan Semarang-Cilacap 
Tahun 2014 - Tahun 2016 

 
Sumber: Manajemen PO. Sumber Alam dan PT Cipaganti yang diolah (2017) 

Pada gambar 1.2 dapat dilihat sama halnya dengan Shuttle PO. Sumber 

Alam, pada Tahun 2015 Shuttle Cipaganti juga mengalami penurunan jumlah 

penumpang dari tahun sebelumnya, akan tetapi pada Tahun 2016 Shuttle 

Cipaganti berhasil mengalami kenaikan, sedangkan Shuttle PO. Sumber Alam 

justru semakin menurun. Berdasarkan penelitian Gusdianti, Selvina (2016) hal 

tersebut disebabkan oleh perbaikan pelayanan yang dilakukan perusahaan Shuttle 

Cipaganti yakni dengan melakukan penambahan dan peremejaan armada, 

sedangkan penyebab menurunnya penumpang Shuttle PO. Sumber Alam sampai 

saat ini masih belum diketahui secara pasti. 
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Sementara ini pihak manajemen Shuttle PO. Sumber Alam menduga 

penurunan jumlah penumpang tersebut sebagai akibat dari kurang maksimalnya 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pelanggan. Pasalnya 

menurut data yang telah diterima oleh pihak manajemen PO. Sumber Alam 

terdapat beberapa keluhan yang ditujukan kepada perusahaan terkait pelayanan 

yang diberikan dengan rincian sebagai berikut 

Tabel 1. 1 
Akumulasi Keluhan Pelanggan 

No. Tahun Jml Keluhan Keluhan Persentase 

1. Tahun 2014 290  • Pintu armada bermasalah 34,38 % 

   • AC tidak berfungsi 58,62 % 

   • Tidak tepat waktu 6,90 % 

2. Tahun 2015 220  • Pintu armada bermasalah 36,36 % 

   • AC tidak berfungsi 59,09 % 

   • Tidak tepat waktu 4,55 % 

3. Tahun 2016 410 • Pintu armada bermasalah 36,58 % 

   • AC tidak berfungsi 53,66 % 

   • Tidak tepat waktu 9,78 % 

Sumber : Manajemen PO. Sumber Alam yang diolah (2017) 
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Demikian tampilan persentase keluhan di atas dalam bentuk gambar 1.3 

Gambar 1. 3 
Akumulasi Keluhan Pelanggan 

 
Sumber: Manajemen PO. Sumber Alam yang diolah (2017) 

 
Berdasarkan gambar di atas terlihat pada Tahun 2015 terdapat adanya 

penurunan keluhan sebesar 24,14% dari tahun sebelumnya, namun pada Tahun 

2016 keluhan justru meningkat tajam sebesar 86,36% disaat perusahaan 

mengalami penurunan jumlah penumpang yang sangat signifikan.  

Keluhan-keluhan yang disampaikan para penumpang pada gambar di atas 

mengarah pada kurang maksimalnya kualitas pelayanan yang perusahaan berikan. 

Penurunan kualitas pelayanan inilah yang diduga menjadi penyebab menurunnya 

penumpang shuttle PO. Sumber Alam. 

 Peneliti tertarik untuk memastikan apa yang menjadi penyebab 

menurunnya penumpang PO. Sumber Alam tersebut dengan memilih Kota 

Semarang sebagai tempat penelitian sebab berdasarkan survei pendahuluan 

diperoleh informasi bahwa kantor agen PO. Sumber Alam Semarang merupakan 

kantor perwakilan dari kantor pusat yang ada di Kutoarjo, dan jurusan Semarang-
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Cilacap merupakan trayek yang paling banyak mendapatkan penumpang dengan 

demikian diharapkan dapat diperoleh data-data yang diperlukan sekaligus sampel 

penelitian yang kompeten dan sesuai dengan kriteria sehingga hasil yang didapat 

lebih akurat.  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pada PO. Sumber Alam dengan judul “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan terhadap Loyalitas melalui Kepuasaan Pelanggan sebagai 

Variabel Intervening (Studi kasus padaPenumpang Layanan Shuttle PO. 

Sumber Alam Jurusan Semarang-Cilacap).” 

1.2. Perumusan Masalah 

Dewasa ini tantangan bagi perusahaan penyedia transportasi darat semakin 

berat, perusahaan otobus harus dapat memberikan pelayanan yang memuaskan 

agar dapat meningkatkan dan mempertahankan pelanggannya.  

PO. Sumber Alam pun berharap dapat meningkatkan dan mempertahankan 

pelanggannya, akan tetapi pada kenyataannya data menunjukan bahwa setiap 

tahun jumlah pelanggannya terus berkurang sedangkan keluhannya justru 

bertambah terutama terkait pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan. 

Perusahaan menduga ketidakpuasan pelanggan pada kualitas pelayanan 

perusahaanlah yang menjadi penyebab terjadinya penurunan jumlah penumpang.  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, muncul 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah variabel kualitas pelayanan berpengaruh secara positif terhadap 

variabel loyalitas pelanggan? 
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2. Apakah variabel kualitas pelayanan berpengaruh secara positif terhadap 

variabel kepuasan pelanggan? 

3. Apakah variabel kepuasan pelanggan berpengaruh secara positif terhadap 

variabel loyalitas pelanggan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah variabel kualitas pelayanan berpengaruh secara 

positif terhadap variabel loyalitas pelanggan. 

2. Untuk mengetahui apakah variabel kualitas pelayanan berpengaruh secara 

positif terhadap variabel kepuasan pelanggan. 

3. Untuk mengetahui apakah variabel kepuasan pelanggan berpengaruh secara 

positif terhadap variabel loyalitas pelanggan. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Bisnis penyediaan transportasi memang mengejar keuntungan namun bukan 

berarti mengesampingkan kualitas pelayanan sebab dalam bisnis jasa, kualitas 

pelayananlah yang menjadi penilaian utama para pelanggan dan itulah yang 

membedakan perusahaan dengan pesaingnya, oleh karena itu kualitas pelayanan 

perlu diperhatikan dan ditingkatkan senantiasa. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menambah pengetahuan penulis dalam hal kualitas pelayanan jasa, dapat 

memberikan gambaran bagaimana menyediakan kualitas pelayanan dengan baik 

dan menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam menentukan kebijakan serta 

memberikan informasi sekaligus referensi bagi pihak lain yang membutuhkan. 
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1.5. Kerangka Teori 

1.5.1. Manajemen Pelayanan 

    Menurut Manulang (1985:17) manajemen adalah seni dan ilmu 

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber 

daya manusia (SDM) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu, sedangkan pelayanan merupakan suatu/serangkaian aktivitas yang bersifat 

tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi 

antara pelanggan atau pelanggan dengan karyawan atau hal-hal lain yg disediakan 

oleh perusahaan pemberi layanan, yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah 

pelanggan atau pelanggan (Gronroos 1990;27). Berdasarkan kedua pendapat di 

atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen pelayanan merupakan 

ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan 

sumber daya manusia (SDM) dalam memberikan layanan yang dimaksudkan 

untuk memecahkan masalah pelanggan atau pelanggan. 

   Kemampuan manajemen pelayanan wajib dimiliki setiap perusahaan 

yang bergerak dibidang jasa, sebab jasa yang diberikan perusahaan kepada para 

pelanggannya disampaikan melalui proses pelayanan dan dari proses itulah para 

pelanggan akan menilai seperti apa jasa yang mereka beli. Harapannya pelanggan 

akan merasa puas dengan pelayanan yang diterimanya dapat menjadi pelanggan 

yang loyal. Oleh sebab itulah manajemen pelayanan menjadi fokus penting karena 

berdampak langsung pada citra perusahaan. Kualitas pelayanan yang baik akan 

menciptakan kepuasan dan memicu loyalitas pelanggan. 
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1.5.2.  Jasa 

Lupiyoadi (2001) berpendapat bahwa jasa adalah semua aktivitas ekonomi 

yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk: fisik atau konstruksi, yang 

biasanya dikonsumsi pada waktu yang sama pada saat dihasilkan dan memberikan 

nilai tambah (seperti kenyamanan, hiburan, kesenangan, atau kesehatan) atau 

pemecahan akan masalah yang dihadapi pelanggan.  

Kotler dan Keller (2011:356) mengemukakan pengertian jasa (service) 

adalah:    

“A service is any act or performance one party can offer to another that is 

essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its 

production may or may not be tied to a physical product”. 

Menurut Kotler dan Keller, jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang 

ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan 

tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Produksi jasa dapat terikat atau 

tidak terikat pada suatu produk fisik.   

Jasa yang diberikan oleh PO. Sumber Alam adalah jasa transportasi darat 

di mana jasa tersebut berbentuk tidak nyata dan produksi jasa terikat pada suatu 

produk fisik yaitu shuttle. 

1.5.3. Kualitas Pelayanan 

1.5.3.1. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Dalam membeli suatu produk atau memakai sebuah jasa, tentunya 

pelanggan mempunyai harapan agar kinerja produk atau jasa tersebut memenuhi, 

atau bahkan melampaui harapan pelanggan. Dengan demikian persepsi pelanggan 
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tersebut adalah bahwa ia telah memperoleh produk atau jasa yang mempunyai 

kualitas.  

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 1985; dalam Lupiyoadi (2001) 

mengemukakan bahwa kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai seberapa 

jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang 

mereka terima atau diperoleh. Sedangkan menurut Lovelock dalam Tjiptono 

(2004:59) berpendapat bahwa, kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi harapan pelanggan.  

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kualitas pelayanan merupakan suatu tingkat keunggulan yang diperoleh pelanggan 

dalam menggunakan sebuah jasa melalui seberapa jauh perbedaan antara 

kenyataan dan harapan yang dirasakan pelanggan setelah memakai jasa tersebut.  

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu 

pelayanan yang diharapkan (expected service) dan pelayanan yang dirasakan 

(perseived service) (Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Tjiptono 2004). 

Apabila pelanggan merasakan bahwa jasa yang diterima sudah sesuai dengan 

yang diharapkan, maka kualitas jasa tersebut dapat dipersepsikan baik dan 

memuaskan.  

Kualitas pelayanan yang baik dimulai dari kebutuhan pelanggan dan 

berakhir pada persepsi pelanggan. Hal ini dapat diartikan bahwa citra kualitas 

yang baik bukanlah berdasarkan persepsi pihak penyedia jasa, melainkan berdasar 

pada persepsi pelanggan yang telah merasakannya. Persepsi pelanggan terhadap 
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kualitas jasa merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu jasa 

tersebut.  

1.5.3.2. Dimensi dalam Kualitas Pelayanan (SERVQUAL) 

Suatu perusahaan harus memperhatikan kualitas dalam menjual 

produknya kepada pelanggan, karena produk yang mempunyai kualitas baik akan 

membantu perusahaan dalam mencapai target yaitu untuk terus tumbuh dan 

berkembang dalam memperoleh keunggulan bersaing dengan perusahaan lain.  

 Melalui serangkaian riset terhadap berbagai industri jasa, Parasuraman, 

Zeithaml, dan Berry (1988) mengemukakan pendapat bahwa ada 5 dimensi yang 

menentukan kualitas pelayanan. Dimensi-dimensi tersebut dikenal sebagai 

SERVQUAL. Kelima dimensi dalam kualitas pelayanan tersebut yaitu :  

1.  Dimensi Bukti Fisik (tangible) 

Dimensi bukti fisik merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik yang dimiliki perusahaan dan 

keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang 

akan diberikan perusahaan kepada pelanggan. Dimensi bukti fisik meliputi 

fasilitas fisik, perlengkapan, material yang digunakan perusahaan 

(teknologi) serta penampilan karyawan.  

2.  Dimensi Kehandalan (reliability) 

Dimensi Kehandalan merupakan kemampuan dalam memberikan 

pelayanan secara segera, sesuai harapan, dan dapat memberi kepuasan. 

Para karyawan harus memberikan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan. 
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Atributnya adalah memberikan pelayanan sejak pertama kali tanpa 

membuat kesalahan dan menyampaikan jasanya sesuai waktu yang telah 

disepakati.  

3.  Dimensi Daya Tanggap (responsiveness) 

Dimensi daya tanggap merupakan kesediaan dan kemampuan para 

karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan 

mereka,  motivasi para karyawan dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi pelanggan dalam menggunakan jasa. Dimensi daya tanggap 

meliputi kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada pelanggan, keinginan 

dan kesiapan dalam menanggapi pelanggan.  

4.  Dimensi Jaminan (assurance) 

Dimensi jaminan yakni perilaku para karyawan yang mampu 

menumbuhkan kepercayaan dari pelanggan terhadap perusahaan dan 

perusahaan memberikan timbal balik dengan menciptakan keamanan dan 

kenyamanan bagi pelanggan. Dimensi jaminan mencakup keterampilan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki staf, bebas dari bahaya, 

resiko atau keraguan.  

5.  Dimensi Empati (empathy)  

Dimensi empati merupakan perhatian dari perusahaan dalam melayani 

pelanggan dengan baik. Hal ini meliputi kemudahan dalam melakukan 

hubungan dengan perusahaan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, 

dan memahami kebutuhan para pelanggan. 
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1.5.4. Kepuasan Pelanggan 

1.5.4.1.  Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan pelanggan bersifat objektif tergantung masing-masing pribadi 

pelanggan dalam merasakannya. Kepuasan seseorang belum tentu sama dengan 

kepuasan yang dirasakan orang lain, walaupun jasa yang diterima memiliki 

kualitas pelayanan yang sama. Berikut ini merupakan definisi kepuasan dari 

beberapa ahli yaitu:  

Kotler dan Amstrong (2001:50) mengemukakan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

(atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Bila kinerja sesuai 

atau melebihi harapannya mereka akan merasa puas dan sebaliknya bila kinerja 

tidak sesuai harapan maka mereka akan kecewa. Sejalan dengan Kotler dan 

Amstrong, Engel et al. (1990) dalam Tjiptono (2000) menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif yang dipilih 

sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan, sedangkan ketidakpuasan 

timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan pelanggan.  

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya kepuasan pelanggan merupakan kesesuaian yang dirasakan pelanggan 

setelah membandingkan antara harapan dengan kinerja dari suatu produk atau 

jasa.  

1.5.4.2. Tolok Ukur Kepuasan Pelanggan 

Menurut Kotler (1996) dalam Tjiptono (2006) ada beberapa metode 

yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kepuasan pelanggannya yaitu:  
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1.  Sistem keluhan dan saran  

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan perlu 

memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelanggannya untuk 

menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Informasi yang 

diperoleh melalui metode ini dapat memberikan ide-ide baru dan 

masukan bagi perkembangan perusahaan, sehingga dapat 

memungkinkannya untuk memberikan respon secara cepat dan tanggap 

terhadap setiap masalah yang timbul.  

2.  Survei kepuasan pelanggan  

Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan 

umpan balik secara langsung dari pelanggan sekaligus memberikan 

signal positif bagi perusahaan terhadap pelanggannya.  

3.  Ghost shopping  

Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa 

orang (ghost shopping) untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan 

atau pembeli potensial produk perusahaan dan pesaing. Lalu ghost 

shopping tersebut diminta menyampaikan temuan-temuannya mengenai 

kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan 

pengalaman dalam pembelian produk-produk tersebut.  

4.  Lost customer analysis 

Metode ini sedikit unik. Perusahaan berusaha menghubungi para 

pelanggannya yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih 

pemasok yang diharapkan adalah akan diperolehnya informasi 
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penyebab terjadinya hal tersebut. Informasi ini nantinya sangat 

bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan selanjutnya 

dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kepuasan pelanggan.  

Dengan beberapa metode di atas, perusahaan dapat mengukur dan 

memantau seberapa besar kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa yang 

disediakan.  

1.5.5. Loyalitas Pelanggan 

1.5.5.1. Pengertian Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, 

toko atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka 

panjang. Situasi ini merupakan situasi ideal yang paling diharapkan para pemasar, 

dimana para pelanggan bersikap positif terhadap produk atau produsen (penyedia 

jasa) dan disertai pola pembelian ulang yang konsisten (Tjiptono, 2006).  

Loyalitas pelanggan mutlak diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk 

dapat tetap survive dan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Untuk 

membangun loyalitas pelanggan diperlukan adanya usaha-usaha dari perusahaan 

untuk tetap memberikan kualitas terbaik dalam setiap produk atau jasa yang di 

milikinya, sehingga terbentuk persepsi kualitas yang kuat di benak pelanggan. 

Pelanggan yang puas dan loyal merupakan peluang untuk mendapatkan pelanggan 

baru. Mempertahankan semua pelanggan yang ada umumnya akan lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan pergantian pelanggan karena biaya untuk 

menarik pelanggan baru bisa lima kali lipat dari biaya mempertahankan seorang 

pelanggan yang sudah ada (Kotler et al,2010). 
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1.5.5.2. Tahap Perkembangan Loyalitas Pelanggan  

Untuk menjadi pelanggan yang loyal, seseorang harus melalui beberapa 

tahapan. Tahapan ini berlangsung lama, dengan penekanan dan perhatian yang 

berbeda untuk masing masing tahap, karena setiap tahap mempunyai kebutuhan 

yang berbeda. Dengan memperhatikan masing-masing tahapan dan memenuhi 

kebutuhan dalam setiap tahap tersebut, perusahaan memiliki peluang yang lebih 

besar untuk membentuk calon pembeli menjadi pelanggan loyal dan klien 

perusahaan. Griffin 2002; dalam Sugondo (2008) menyatakan bahwa tahap-tahap 

tersebut adalah:  

1.  Suspect 

adalah semua orang yang mungkin akan membeli barang atau jasa perusahaan. 

Kita menyebutnya sebagai suspects karena yakin bahwa mereka akan membeli 

tapi belum tahu apapun mengenai perusahaan dan barang atau jasa yang 

ditawarkan.  

2. Prospects 

adalah orang-orang yang memiliki kebutuhan akan produk atau jasa tertentu, dan 

mempunyai kemampuan untuk membelinya. Pada prospects ini, meskipun mereka 

belum melakukan pembelian, mereka telah mengetahui keberadaan perusahaan 

dan barang atau jasa yang ditawarkan, karena seseorang telah merekomendasikan 

barang atau jasa tersebut padanya.  
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3. Disqualified Prospects 

adalah prospects yang telah mengetahui keberadaan barang atau jasa tertentu, 

tetapi tidak mempunyai kebutuhan akan barang atau jasa tersebut, atau tidak 

mempunyai kemampuan untuk membeli barang atau jasa tersebut.  

4. First Time Customer 

adalah konsumen yang membeli untuk pertama kalinya. Mereka masih menjadi 

konsumen yang baru dari barang atau jasa pesaing.  

5. Repeat Customer 

adalah konsumen yang telah melakukan pembelian suatu produk sebanyak dua 

kali atau lebih. Mereka adalah yang melakukan pembelian atas produk yang sama 

sebanyak dua kali, atau membeli dua macam produk yang berbeda dalam dua 

kesempatan yang berbeda pula.  

6. Clients  

adalah mereka yang membeli semua barang atau jasa yang ditawarkan dan mereka 

butuhkan. Mereka membeli secara teratur. Hubungan dengan jenis konsumen ini 

sudah kuat dan berlangsung lama, yang membuat mereka tidak terpengaruh oleh 

tarikan persaingan produk lain.  

7. Advocates 

adalah mereka yang membeli seluruh barang atau jasa yang ditawarkan yang 

dibutuhkan, serta melakukan pembelian secara teratur.  

Sebagai tambahan, mereka mendorong teman-teman mereka yang lain agar 

membeli barang atau jasa tersebut. Ia membicarakan tentang barang atau jasa 

tersebut dan membawa konsumen untuk perusahaan tersebut. 
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8. Partner 

merupakan bentuk hubungan yang paling kuat antara pelanggan dan perusahaan 

dan berlangsung terus-menerus karena kedua pihak melihatnya sebagai hubungan 

yang saling menguntungkan. 

1.5.6 Hubungan Antar Variabel 

1.5.6.1. Hubungan Dimensi Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas 

Pelanggan 

Parasuraman dkk. (1998) menyatakan untuk menilai kualitas pelayanan 

dapat diukur dengan menggunakan 5 dimensi, yakni dimensi bukti fisik, dimensi 

kehandalan, dimensi daya tanggap, dimensi jaminan dan dimensi empati. Kualitas 

pelayanan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Sebab jika jasa yang diterima 

atau dirasakan sesuai dengan harapan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik 

dan memuaskan, hal tersebut akan mempengaruhi tingkat loyalitas pelanggan. 

Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada harapan 

pelanggan, maka kualitas pelayanan akan dipersepsikan buruk sehingga akan 

berdampak pada menurunnya tingkat loyalitas pelanggan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan John J. Sviokla dalam Lupiyoadi (2013) bahwa salah satu factor yang 

menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas perusahaan adalah kemampuan 

perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Elrado (2014), Janita (2014) dan Tendri (2015), juga menunjukkan 

bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara positif terhadap loyalitas pelanggan. 
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1.5.6.2. Hubungan Dimensi Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan 

Pelanggan 

Tangibles merupakan tampilan atau dimensi bukti fisik, peralatan, dan 

teknologi yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan. 

Dimensi bukti fisik yang baik akan mempengaruhi persepsi pelanggan untuk 

memenuhi harapannya. Dimensi bukti fisik seperti armada shuttle, ruang tunggu, 

ruang pelayanan, tempat parkir merupakan salah satu elemen dari kualitas jasa 

yang akan memberikan pelayanan kepada pelanggan dan menciptakan kepuasan. 

Menurut Parasuraman (1998) dalam Lupiyoadi (2001) tangibles adalah 

kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak 

eksternal perusahaan.  

Sedangkan menurut Tjiptono (2006) dimensi bukti fisik meliputi fasilitas 

fisik, perlengkapan pegawai, dan sarana komunikasi. Pelayanan yang baik dapat 

diwujudkan melalui adanya kenyamanan ruang tunggu pelanggan, kebersihan, 

kerapihan kantor, penataan desain interior kantor, serta peralatan kantor yang 

digunakan petugas dalam melayani pelanggan, misalnya alat antrian yang 

digunakan. Penampilan dan fasilitas yang dimiliki perusahaan adalah bukti nyata 

dari pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Fasilitas fisik yang lengkap dan 

memadai akan membuat pelanggan merasa puas dan nyaman dalam menggunakan 

pelayanan tersebut.  

Menurut Tjiptono & Chandra (2005) Kehandalan adalah kemampuan 

memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan 

atau merupakan kemampuan untuk memberikan layanan yang akurat sejak 

pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai 
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dengan waktu yang disepakati. Kemampuan dalam memberikan pelayanan secara 

segera, akurat, dan memuaskan adalah harapan dari pelanggan. Kemampuan yang 

diharapkan pelanggan berkaitan erat dengan kesesuaian waktu dengan jadwal 

yang ditentukan, pelayanan yang sama pada setiap pelanggan, meminimalisir 

kesalahan, sikap simpatik dengan pelanggan. Kehandalan juga merupakan salah 

satu elemen yang harus diperhatikan, karena kemampuan dalam memberikan 

pelayanan terbaik akan membuat pelanggan merasa puas dengan kinerja 

perusahaan.  

Dimensi daya tanggap merupakan kesediaan dan kemampuan para 

karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka. 

Menurut Tjiptono (2006) daya tanggap (responsiveness) adalah keinginan 

karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat 

dan tanggap. Sedangkan menurut Rangkuti (2006) responsiveness adalah suatu 

kemampuan seorang pelayan jasa untuk membaca jalan pikiran pelanggan dalam 

mengharapkan produk yang mereka inginkan, sehingga pelanggan merasakan 

suatu perhatian yang serius dari pihak perusahaan akan harapan yang mereka 

butuhkan, dalam arti perusahaan harus cepat mengambil inisiatif akan 

permasalahan yang dihadapi pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa apabila 

karyawan mampu merespon permintaan maupun keluhan pelanggan dengan 

tanggap, mereka akan merasa bahwa apa yang mereka inginkan direspon dengan 

baik oleh perusahaan tersebut. Setelah apa yang diinginkan terpenuhi dengan baik, 

maka pelanggan akan merasa puas dengan kinerja karyawan dari perusahaan 

tersebut.  
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Menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi (2001) assurance adalah 

pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Terdiri dari 

beberapa komponen antara lain komunikasi (communication), kredibilitas 

(credibility), keamanan (security), kompetensi (competence) dan sopan santun 

(courtesy). Sedangkan Kotler dan Amstrong (2001) berpendapat bahwa jaminan 

adalah pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk 

menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Kepercayaan dan keyakinan pelanggan 

ditunjukkan dengan tingkat penggunaan jasa dari perusahaan penyedia jasa. 

Jaminan juga dapat dikatakan seberapa besar perusahaan menciptakan rasa aman 

kepada pelanggan sehingga mereka memberi kepercayaan kepada perusahaan 

tersebut. Dengan adanya jaminan yang baik kepada pelanggan, maka akan 

meningkatkan kepuasan pelanggan dalam menggunakan jasa.  

Menurut Tjiptono (2006) empati dapat diwujudkan dalam bentuk 

kemudahan berkomunikasi antara petugas dan pelanggan, dan kepekaan petugas 

terhadap kebutuhan pelanggan. Empati/ perhatian dari perusahaan dapat berupa 

menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan, memahami apa yang 

pelanggan butuhkan, memberikan perhatian secara pribadi, dan kemudahan bagi 

pelanggan dalam memberi masukan/ saran kepada perusahaan. Apabila penilaian 

pelanggan untuk perhatian dari perusahaan sangat baik maka akan berdampak 

pada kepuasan pelanggan setelah menggunakan jasa yang diberikan. 
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Berdasarkan penelitian Atsatalada (2012), Putri (2012) dan Mustofa 

(2012) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara positif terhadap 

kepuasan pelanggan. 

1.5.6.3.  Hubungan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan 

  Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, 

diantaranya hubungan antara perusahaan dengan pelanggan menjadi harmonis, 

memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas 

pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut (word of 

mouth) yang menguntungkan perusahaan (Tjiptono dan Chandra 2005). Kepuasan 

pelanggan ini merupakan modal dasar bagi perusahaan dalam membentuk 

loyalitas pelanggan, dimana pelanggan yang loyal adalah merupakan asset yang 

paling berharga bagi perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan 

(McDougall dan Levesque, 2000). Dari kedua pendapat di atas, dapat dikatakan 

bahwa kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh positif terhadap loyalitas. 

Seorang pelanggan yang merasa puas dan harapannya terpenuhi setelah 

menggunakan jasa akan kembali menggunakan jasa tersebut di kemudian hari. 

Berdasarkan penelitian Atsatalada (2012), Putri (2012), Isnan (2013) dan 

Mustofa (2012) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan berpengaruh secara 

positif terhadap loyalitas pelanggan. 

1.5.6.4.  Penelitian Terdahulu 

  Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas 

pelayanan dan pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan 

pelanggan.  
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Diantaranya sebagai berikut :  

Tabel 1. 2 
Penelitian Terdahulu 

No Penulis Tahun Judul Metode Hasil 
1 Nanda 

Atsatalada 
2012 Analisis Pengaruh 

Kualitas Pelayanan 
dan harga terhadap 
Kepuasan Pelanggan 
dan Dampaknya 
pada Loyalitas 
Pelanggan dalam 
Menggunakan Jasa 
Transportasi Bus 
Subur Jaya jurusan 
Yogyakarta-Jakarta. 

Regresi 
dua tahap 

Kualitas pelayanan 
berpengaruh secara 
positif terhadap 
kepuasan pelanggan. 
Kepuasan pelanggan 
memiliki pengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan.  

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sri Wiryani 
Putri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisis Faktor-
Faktor yang 
Mempengaruhi 
Kepuasan Pelanggan 
dalam Meningkatkan 
Loyalitas Pengguna 
Jasa Travel Bejeu 
(Studi pada Travel 
Bejeu Semarang)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regresi 
linier 
berganda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kualitas pelayanan 
memiliki pengaruh 
positif dan signifikan 
thdp kepuasan, harga 
memiliki pengaruh 
negatif dan signifikan 
terhadap kepuasan 
pelanggan. Fasilitas 
memiliki pengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap kepuasan 
pelanggan. Kepuasan 
pelanggan juga 
memiliki pengaruh 
yang positif dan 
signifikan thd loyalitas 
pelanggan. 

 
3 Muhammad 

Ariefian 
Isnan 

2013 Analisis Pengaruh 
Kualitas Pelayanan 
Online Reservation 
Ticket terhadap 
Kepuasan Pelanggan  
(Studi Kasus pada 
PT Kereta Api 
Indonesia Daop 4 
Semarang) 

Regresi 
Linier 
Berganda 

Kualitas pelayanan 
berpengaruh positif 
terhadap kepuasan 
pelanggan. 
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No 
4 

Nama 
Selvina 
Gusdianti 

Tahun 
2016 

Judul 
Pengaruh Kebijakan 
Penetapan Harga dan 
Kualitas Pelayanan 
terhadap Proses 
Keputusan 
Pembelian 
Pelanggan Cipaganti 
Shuttle 

Metode 
Regresi 
Linier 
Berganda 

Hasil 
Baik secara parsial 
maupun simultan 
kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian 
dan berdasarkan uji 
regresi berganda 
kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan 
thd proses keputusan 
pembelian 

5 
 
 

Ali Mustofa 
 

 

2016 
 
 

Pengaruh Kualitas 
Pelayanan terhadap  
Loyalitas Pelanggan 
dengan Kepuasan 
sebagai Variabel 
Mediasi 

Analisis 
jalur 

 

Kualitas pelayanan 
berpengaruh signifikan  
terhadap kepuasan 
pelanggan serta 
loyalitas pelanggan. 
Kepuasan pelanggan 
berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas 
pelanggan. 
Kepuasan pelanggan 
memediasi pengaruh 
kualitas pelayanan 
terhadap loyalitas 
pelanggan. 

Sumber : Penelitian terdahulu yang diolah peneliti (2017) 

1.6. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang diajukan, maka titik tolak untuk merumuskan hipotesis adalah 

rumusan masalah. Namun, hipotesis sifatnya sementara, sehingga perlu 

dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya melalui data empiris yang terkumpul 

(Sugiyono, 2006:306). 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Diduga variabel kualitas pelayanan (X) berpengaruh secara positif terhadap 

variabel loyalitas pelanggan (Y). 
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2. Diduga variabel kualitas pelayanan (X) berpengaruh secara positif terhadap 

variabel kepuasan pelanggan (Z). 

3. Diduga variabel kepuasan pelanggan (Z) berpengaruh secara positif 

terhadap variabel loyalitas pelanggan (Y). 

Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai pengaruh tersebut di atas dan 

menentukan arah persoalan dalam penelitian agar sesuai dengan tujuan penelitian, 

maka diperlukan sebuah kerangka pemikiran seperti gambar berikut ini: 

Gambar 1. 4 
Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Model yang dikembangkan peneliti (2017) 

1.7. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual menurut Singarimbun (1989) adalah istilah dan definisi 

yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai suatu kejadian, 

keadaan atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.  

 

 

 

Kualitas 
Pelayanan 

(X) 

Loyalitas 
Pelanggan 

(Y) 

Kepuasan 
Pelanggan 

(Z) H2 

H1 

H3 
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Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah: 

a. Kualitas Pelayanan 

Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1985) dalam Lupiyoadi (2001) 

mengemukakan bahwa kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai seberapa 

jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang 

mereka terima atau diperoleh. 

Kualitas Pelayanan (SERVQUAL) 

  Menurut Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) terdapat 5 dimensi 

kualitas pelayanan, yaitu: 

1) Dimensi Bukti Fisik (tangible) 

Dimensi bukti fisik merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik yang dimiliki perusahaan dan 

keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang 

akan diberikan perusahaan kepada pelanggan. Dimensi bukti fisik meliputi 

fasilitas fisik, perlengkapan, material yang digunakan perusahaan 

(teknologi) serta penampilan karyawan.  

2) Dimensi Kehandalan (reliability) 

Dimensi kehandalan merupakan kemampuan dalam memberikan 

pelayanan secara segera, sesuai harapan, dan dapat memberi kepuasan. 

Para karyawan harus memberikan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan. 

Atributnya adalah memberikan pelayanan sejak pertama kali tanpa 
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membuat kesalahan dan menyampaikan jasanya sesuai waktu yang telah 

disepakati.  

3) Dimensi Daya Tanggap (responsiveness) 

Dimensi daya tanggap merupakan kesediaan dan kemampuan para 

karyawan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan 

mereka,  motivasi para karyawan dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi pelanggan dalam menggunakan jasa. Dimensi daya tanggap 

meliputi kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada pelanggan, keinginan 

dan kesiapan dalam menanggapi pelanggan.  

4) Dimensi Jaminan (assurance) 

Dimensi jaminan yakni perilaku para karyawan yang mampu 

menumbuhkan kepercayaan dari pelanggan terhadap perusahaan dan 

perusahaan memberikan timbal balik dengan menciptakan keamanan dan 

kenyamanan bagi pelanggan. Dimensi jaminan mencakup keterampilan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki staf, bebas dari bahaya, 

resiko atau keraguan.  

5) Dimensi Empati (empathy) 

Dimensi empati merupakan perhatian dari perusahaan dalam 

melayani pelanggan dengan baik. Hal ini meliputi kemudahan dalam 

melakukan hubungan dengan perusahaan, komunikasi yang baik, perhatian 

pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan. 
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b. Kepuasan Pelanggan 

Kotler dan Amstrong (2001:50) mengemukakan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja 

(atau hasil) yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Bila kinerja 

sesuai atau melebihi harapannya mereka akan merasa puas dan sebaliknya bila 

kinerja tidak sesuai harapan maka mereka akan kecewa. 

c. Loyalitas Pelanggan 

Loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu 

merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam 

pembelian jangka panjang. Situasi ini merupakan situasi ideal yang paling 

diharapkan para pemasar, dimana para pelanggan bersikap positif terhadap 

produk atau produsen (penyedia jasa) dan disertai pola pembelian ulang yang 

konsisten (Tjiptono, 2006). 

1.8. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah melekatkan arti pada suatu variabel dengan 

cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur variabel itu. 

Definisi operasional menjelaskan variabel, sehingga memungkinkan bagi peneliti 

untuk melakukan pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara 

pengukuran yang lebih baik, Indriantoro & Supomo (2002).  
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Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Kualitas Pelayanan 

1) Dimensi bukti fisik (tangibles) 

Dimensi bukti fisik adalah penampilan sarana dan prasarana fisik yang 

dimiliki PO. Sumber Alam untuk melayani kebutuhan pelanggan. Dalam 

penelitian ini, variabel dimensi bukti fisik dianalisis dengan indikator-

indikator sebagai berikut:  

1. Kebersihan armada shuttle PO. Sumber Alam  

2. Tampilan armada shuttle PO. Sumber Alam 

3. Kondisi fisik armada shuttle PO. Sumber Alam 

4. Ketersediaan fasilitas shuttle PO. Sumber Alam  

5. Kerapian karyawan shuttle PO. Sumber Alam 

2) Dimensi Kehandalan (reliability)  

Merupakan kemampuan dalam memberikan pelayanan secara segera, 

sesuai harapan, dan dapat memberi kepuasan. Dalam penelitian ini, 

variabel dimensi kehandalan dianalisis dengan indikator-indikator sebagai 

berikut:  

1. Kehandalan karyawan shuttle PO. Sumber Alam  

2. Kelengkapan identitas karyawan shuttle PO. Sumber Alam 

3. Kemampuan supir shuttle PO. Sumber Alam dalam mengemudi 

4. Kedisiplinan karyawan shuttle PO. Sumber 

5. Kemudahan proses pelayanan jasa shuttle PO. Sumber 
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3) Dimensi daya tanggap (responsiveness)  

Merupakan kesediaan dan kemampuan para karyawan untuk 

membantu para pelanggan dan memberi respon atas permintaan mereka. 

Dalam menggunakan jasa PO. Sumber Alam, pelanggan akan merasa 

dihargai apabila permintaan atau keluahan mereka ditanggapi dengan baik 

dan cepat oleh pihak perusahaan.  

Dalam penelitian ini, variabel dimensi daya tanggap dianalisis dengan 

indikator-indikator sebagai berikut:  

1. Kesediaan karyawan shuttle PO. Sumber Alam menanggapi 

keluhan pelanggan 

2. Kesigapan karyawan shuttle PO. Sumber Alam dalam melayani 

pelanggan 

3. Respon  karyawan shuttle PO. Sumber Alam dalam menanggapi 

kritik dan saran pelanggan 

4) Dimensi jaminan (assurance) 

Dimensi jaminan yakni perilaku para karyawan yang mampu 

menumbuhkan kepercayaan dari pelanggan terhadap perusahaan dan 

perusahaan memberikan timbal balik dengan menciptakan keamanan dan 

kenyamanan bagi pelanggan. Dalam penelitian ini, variabel dimensi 

jaminan dianalisis dengan indikator-indikator sebagai berikut:  

1. Jaminan keselamatan shuttle PO. Sumber Alam 

2. Jaminan keamanan shuttle PO. Sumber Alam 
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3. Jaminan kenyamanan shuttle PO. Sumber Alam 

4. Jaminan ketepatan waktu shuttle PO. Sumber Alam 

5. Jaminan kesopanan karyawan shuttle PO. Sumber Alam 

6. Jaminan keramahan karyawan shuttle PO. Sumber Alam 

5) Dimensi empati (empathy)  

Merupakan perhatian dari perusahaan dalam melayani pelanggan 

dengan baik. PO. Sumber Alam dalam memberi perhatian kepada 

pelanggan dengan memberi akses kemudahan dalam menghubungi 

perusahaan, menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan, dan 

memahami kebutuhan dan keinginan dari pelanggannya. Dalam penelitian 

ini, variabel dimensi empati dianalisis dengan indikator-indikator sebagai 

berikut:  

1. Kepedulian karyawan shuttle PO. Sumber Alam 

2. Kemampuan karyawan shuttle PO. Sumber dalam memahami 

keinginan pelanggan 

3. Kemudahan komunikasi pelanggan dengan shuttle PO. Sumber 

Alam  

4. Kesetaraan penumpang shuttle PO. Sumber Alam 

b. Kepuasan pelanggan  

Tse dan Wilton, 1998 dalam Tjiptono dan Chandra 2005, menyatakan 

bahwa kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan pada evaluasi 

persepsi terhadap perbedaan antara ekspektasi awal (atau standar kinerja 
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tertentu) dan kinerja aktual produk sebagaimana dipersepsikan setelah 

konsumsi jasa.  

Dalam penelitian ini, variabel kepuasan pelanggan dianalisis dengan 

indikator- indikator sebagai berikut:  

1. Kesesuaian kualitas pelayanan yang diberikan dengan harapan 

pelanggan 

2. Intensitas keluhan yang diberikan pelanggan kepada perusahaan 

3. Nilai perusahaan dimata pelanggan  

c. Loyalitas pelanggan  

Menurut Tjiptono (2006) loyalitas pelanggan adalah komitmen 

pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat 

yang sangat positif dalam pembelian jangka panjang.  Pelanggan akan 

menjadi loyal terhadap jasa PO. Sumber Alam jika mereka mendapatkan 

kepuasan dalam memperoleh pelayanan jasa yang ditawarkan, sehingga 

mereka juga ingin meneruskan hubungan dengan PO. Sumber Alam. 

Adapun indikator loyalitas menurut antara lain:  

1. Kesediaan pelanggan untuk melakukan penggunaan kembali 

2. Kesediaan pelanggan untuk menjadikan PO. Sumber Alam 

sebagai pilihan utama 

3. Kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan  PO. Sumber 

Alam kepada orang lain 

4. Kesediaan pelanggan untuk memberikan kritk dan saran demi 

perbaikan layanan perusahaan 
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1.9. Metoda Penelitian  

 Menurut Sugiyono (2012) metoda penelitian pada dasarnya adalah cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah 

berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, 

empiris, dan sistematis.  

1.9.1. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang penulis gunakan adalah 

penelitian eksplanatory atau penjelasan, yaitu penelitian yang digunakan untuk 

menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat 

dengan variabel intervening sebagai penghubung melalui pengujian hipotesis yang 

telah dirumuskan. 

1.9.2. Populasi dan Sampel 

1.9.2.1.Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Dalam 

penelitian ini populasi yang dimaksud adalah para penumpang layanan shuttle PO. 

Sumber Alam Jurusan Semarang-Cilacap. Oleh karena jumlah populasi yang 

sangat banyak, maka dilakukan pengambilan sampel untuk penelitian ini. 

1.9.2.2. Sampel 

  Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti 

(Arikunto, 2002:109). 
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 Menurut Cooper dan Emory, (1996:221) populasi adalah tidak terbatas, 

jadi sampel sebanyak 100 orang yang diambil dari populasi berjumlah 5000 secara 

kasar mempunyai ketepatan estimasi yang sama dengan 100 sampel yang diambil 

dari 200 juta populasi. 

 Sampel dalam penelitian ini adalah 100  responden  pelanggan  layanan 

shuttle PO. Sumber Alam Jurusan Semarang-Cilacap.  

1.9.3. Teknik Pengambilan Sampel 

   Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan non probability 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2006:77).  

Dengan persyaratan: 

1. Telah menggunakan layanan shuttle PO. Sumber Alam Jurusan 

Semarang-Cilacap minimal sebanyak 2 kali dalam 6 bulan terakhir. 

2. Bersedia untuk menjawab seluruh item pertanyaan dengan baik. 

1.9.4. Jenis dan Sumber Data 

Dalam sebuah penelitian, data memegang peranan penting yaitu sebagai 

alat pembuktian hipotesis serta pencapaian tujuan penelitian. Peneliti harus 

mengetahui jenis data apa saja yang diperlukan dan bagaimana mengidentifikasi, 

mengumpulkan, serta mengolah data tersebut.   
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1.9.4.1. Jenis Data 

Data-data pada dasarnya digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:  

1. Data Kuantitatif  

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Penelitian ini 

menggunakan data kuantitatif seperti: kuisioner, data jumlah penumpang 

PO. Sumber Alam dan lain sebagainya.  

2. Data Kualitatif  

Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Pada penelitian 

ini data yang bersifat kualitatif seperti: informasi dari pihak manajemen 

PO. Sumber Alam. 

1.9.4.2. Sumber Data 

1. Data primer  

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya, yakni melalui wawancara atau menyebarkan kuesioner 

kepada para responden yang berkaitan dengan kualitas pelayanan, 

kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil kuesioner para penumpang shuttle Sumber Alam 

Semarang. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan/ diperoleh secara tidak 

langsung dari sumbernya atau melalui pihak lain dan atau laporan historis 

yang ada. Data sekunder berupa sumber pustaka yang mendukung 

penulisan penelitian serta diperoleh dari jurnal/ literatur yang relevan dari 
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permasalahan sebagai dasar pemahaman tentang objek penelitian dan 

cara menganalisisnya secara tepat. Data sekunder tersebut diperoleh dan 

dikumpulkan dari sumber internal maupun eksternal dari PO. Sumber 

Alam, yaitu berupa deskripsi umum tentang PO. Sumber Alam.  

1.9.5. Skala Pengukuran 

 Dalam penelitian yang bersifat verifikatif atau uji hipotesis, penentuan 

tingkat pengukuran merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi. Dengan 

adanya tingkat pengukuran ini, penelitian mempunyai pedoman yang tepat yang 

dapat digunakan untuk menguji kebenaran teoritis hipotesis yang sebelumnya 

telah ditetapkan.  

Penelitian ini menggunakan skala likert untuk menganalisis 

permasalahan yang sedang dihadapi PO. Sumber Alam dengan menentukan skor 

pada setiap pertanyaan. Dalam Sugiyono (2004:136), skala likert merupakan skala 

yang dipakai untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang/sekelompok orang tentang fenomena sosial yang ada. Dalam penelitian 

ini, digunakan skala pengukur likert 5 poin, caranya yaitu dengan menghadapkan 

responden pada pertanyaan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban 

yang sesuai dengan pendapatnya.  

Penentuan nilai atas skor pada skala likert adalah sebagai berikut: 

 Skor 5: Sangat Setuju (SS) 

 Skor 4: Setuju (S) 

 Skor 3: Netral (N) 

 Skor 2: Tidak Setuju (TS) 
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 Skor 1: Sangat Tidak Setuju (STS) 

Menurut Ferdinand dalam Sugioyo 2004 responden cukup memberi tanda 

V (check list) atau centang pada kotak pilihan pernyataan yang paling sesuai 

dengan pendapatnya. Skala ini mudah digunakan untuk penelitian yang berfokus 

pada responden dan objek karena skala ini merupakan ekstensi dari skala sematik 

yang menghasilkan respon terhadap sebuah stimuli yang disajikan dalam bentuk 

kategori sematik yang menyatakan tingkatan sifat atau keterangan tertentu, 

sehingga peneliti dapat mempelajari bagaimana respon yang berbeda antara 

responden satu dengan yang lain.  

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis tempuh 

adalah sebagai berikut: 

1.  Kuesioner  

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan untuk dijawab oleh responden 

(Sugiyono, 2012). Kuisioner akan diberikan melalui dua cara yaitu: 

a)      Langsung, dengan memberikannya langsung kepada responden.  

b) E-mail, memanfaatkan internet dengan mengirimkan kuisioner bagi  

pelanggan untuk diisi. 

2.  Wawancara  

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung dengan komunikasi dua arah. Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan hanya pada beberapa responden baik melalui tatap muka atau 
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telepon. Teknik ini dilakukan untuk menggali lebih dalam pendapat 

responden mengenai PO. Sumber Alam. 

3. Data Sekunder  

Merupakan data yang berisikan informasi dan teori-teori yang digunakan 

untuk mendukung penelitian yang dilakukan dan terkait dengan objek 

yang diteliti. Data ini bisa diperoleh dari studi pustaka, seperti buku, 

majalah maupun referensi internet yang berfungsi untuk melengkapi data 

primer. 

1.9.7. Instrumen Penelitian 

 Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada 

alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian disebut instrumen penelitian. Jadi, 

instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena 

yang terjadi (Sugiyono, 2012). Instrumen ini tersusun dalam kuisioner yang akan 

diisi oleh responden. Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel 

penelitian yang telah ditetapkan. Instrumen penelitian ini bersifat tertutup. 

Pertanyaan-pertanyaan yang membatasi atau menutup pilihan-pilihan respon yang 

tersedia bagi responden. 

1.9.8. Teknik Analisis 

 Metode analisis data adalah interprestasi untuk penelitian yang ditujukan 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam rangka mengungkap 

fenomena yang terjadi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kuantitatif, dimana pengolahan data dalam bentuk angka dengan 
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menggunakan metode statistik. Sedangkan metode statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.  

1.9.8.1. Teknik Pengolahan Data 

 Menurut Hermawan (1992) pengolahan data dengan analisis kuantitatif 

melalui tahapan-tahapan berikut, yaitu:  

1)  Editing, yaitu kegiatan untuk memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang  

dikembalikan oleh responden.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap editing ini adalah:  

a. Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan yang diajukan.  

b. Kelengkapan pengisian daftar jawaban.  

c. Konsistensi jawaban responden.  

2. Coding, yaitu kegiatan mengklasifikasikan data yang diperoleh dengan 

memberikan tanda atau kode pada masing-masing jawaban. Kode yang 

biasa digunakan adalah angka. Kegunaan dari kegiatan ini adalah untuk 

memudahkan dalam melakukan pengolahan data. 

3.  Tabulating, yaitu penglompokan hasil jawaban dengan menghitung dan 

menjumlahkan ke dalam tabel sehingga diperoleh data dalam bentuk 

ringkas. Kegunaaan dari kegiatan ini adalah untuk mempermudah kita 

dalam memperoleh gambaran data yang didapat dari lapangan dan 

mempermudah kita untuk membaca data. 

1.9.8.2. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu 

untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran 
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penelitian ini akan menggunakan software statistik, SPSS versi 16.00. Untuk 

mengetahui valid tidaknya butir instrumen atau uji signifikansi dilakukan dengan 

membandingkan antara r hitung dengan r tabel pada tingkat signifikansi atau ∝ = 

5% (Ghozali, 2011). 

1. Apabila r hitung > r tabel, maka item kuesioner tersebut valid. 

2. Apabila r hitung < r tabel, maka item kuesioner tersebut tidak valid. 

1.9.8.3. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan software 

statistik, SPSS versi 16.00. Disini pengukuran hanya sekali dan kemudian 

hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur reliabilitas dengan 

uji statistik Cronbach Alpha (∝) (Ghozali, 2011), 

1. Variabel dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha (∝) > 0,60. 

2. Variabel dikatakan tidak reliabel jika nilai Cronbach Alpha (∝) < 0,60. 

1.9.8.4. Uji Asumsi Klasik 

  Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji 

kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini 

juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi 

normal (Ghozali, 2006).  
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak 

digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. 

Normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji Normal Kolmogorov-

Smirnov. 

Dasar pengambilan keputusan :  

a) Jika Sig > 0.05 maka data berdistribusi normal 

b) Jika Sig < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal 

1.9.8.5. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial.  

Dimana rumusnya adalah sebagai berikut: 

Y= a +bx 

Keterangan:   

Y =  subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan  

x =  subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu 

a =  besarnya nilai y jika x=0 

b = angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan peningkatan 

atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. 

Bila b positif berarti naik, bila b negatif berarti turun. 
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1.9.8.6. Koefisien Korelasi 

Uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat.Apabila data diolah dengan menggunakan 

SPSS maka kolom r pada tabel summary akan menunjukkan besarnya Koefisien 

Korelasi (r). Pengukuran koefisien dalam penelitian ini menggunakan software 

statistik, SPSS versi 16.00. 

Berikut ini disajikan tabel interpretasi koefisien korelasi : 

Tabel 1. 3 
Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat hubungan 

   0,00 – 0,199 

> 0,20 – 0,399 

> 0,40 – 0,599  

> 0,60 – 0,799 

> 0,80 – 1,000 

Sangat lemah 

Lemah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 

Sumber : Sugiyono, 2008 : 183 

1.9.8.7. Koefisiensi determinasi 

Digunakan untuk mengukur presentase variabel terikat (Y) yang 

dijelaskan oleh variabel bebas (x). Apabila data diolah dengan menggunakan 

SPSS maka kolom r2 pada tabel summary akan menunjukkan besarnya Koefisien 

Determinasi (r2). Pengukuran koefisien dalam penelitian ini menggunakan 

software statistik, SPSS versi 16.00. 
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Berikut ini disajikan tabel interpretasi koefisien determinasi: 

Tabel 1. 4 
Pedoman Interpretasi Koefisien Determinasi 

Pernyataan Keterangan 

>4% Pengaruh rendah sekali 

5% - 16% Pengaruh rendah tapi palsu 

17% - 49% Pengaruh cukup berarti 

50% - 81% Pengaruh tinggi atau kuat 

>80% Pengaruh tinggi sekali 

Sumber : Supranto (2001 : 227) 

Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini digunakan dalam 

persen (%). Jadi hasilnya dikalikan 100% 

1.9.8.8. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel 

bebas secara parsial atau untuk mengetahui variabel mana yang lebih 

mempengaruhi variabel terikat.. Pengukuran uji t dalam penelitian ini 

menggunakan software statistik, SPSS versi 16.00. 

Dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut : 

a. Jika thitung > ttabel pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05), maka terbukti bahwa 

variabel bebas secara parsial mempengaruhi variabel terikat. 

b. Jika thitung < ttabel pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05), maka terbukti bahwa 

variabel bebas secara parsial tidak mempengaruhi terikat. 
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Dalam penelitian ini digunakan pengujian hipotesis satu arah (one tail test).  

Gambar 1. 5 
Pengujian Hipotesis (One Tailed) 

 

Sisi kanan atau arah positif, maka nilai statistik hitung Z dibandingkan 

dengan Distribusi Z tabel positif. Karena wilayah kritis terletak di sebelah kanan 

taraf signifikansi (α), maka tandanya “lebih besar”, maka kriteria penolakan: Ho 

ditolak jika Z hitung > Z (α). 


