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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang 

dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan 

secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. (Mulyadi 

2001:5). Pendapat lain prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur 

dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang 

berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. 

Definisi diatas menunjukan bahwa salah satu aspek penting suatu perusahaan 

dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan 

menerapkan prosedur yang baik pada seluruh proses. Prosedur merupakan dasar 

tata cara dalam suatu perusahaan menjalani segala proses kegiatan utama. Adapun 

prosedur yang baik dapat menciptakan pengawasan yang baik pula, menciptakan 

prosedur secara sistematis dan logis, dapat menjunjung terciptannya tujuan 

organisasi, menunjukan tidak adanya kelambatan-kelambatan, menunjukan 

koordinasi tiap bagian dan sebagiannya. Prosedur harus diketahui dan dipahami 

oleh orang-orang yang berkepentingan baik pegawai/karyawan yang bekerja di 

dalam organisasi/perusahaan maupun pihak-pihak diluar organisasi/perusahaan 

yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi/perusahaan tersebut. Setiap 

bagian di dalam perusahaan merupakan dalam suatu prosedur yang satu antara 

lain saling berkaitan, sehingga dibutuhkan prosedur yang jelas dan baik agar 

tercipta tujuan organisasi yang dituju secara sistematis. Prosedur dinilai penting 

karena prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk memudahkan dalam 

menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang, suatu 

petunjuk/program kerja yang jelas  yang harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana, 

dalam meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien, serta 

memudahkan dalam pengawasan. 
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Dalam hal ini, dengan melihat begitu pentingnya prosedur bagi perusahaan, 

penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur pembelian tiket yang 

diterapkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Melihat bahwa perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa ini terus ingin berinovasi dengan memberikan 

kemudahan menjual tiket kereta api kepada calon penumpang. Berikutinisaya 

ingin menjelaskan dimana saja calon penumpang dapat membeli tiket kereta api. 

Dengan adanya prosedur, maka dalam proses pembelian tiket oleh calon 

penumpang akan dapat berjalan dengan efisien. Berbagai bentuk penyimpangan 

dapat dihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan, hal tersebut dapat ditemukan 

penyebabnya dan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat. Apabila semua 

kegiatan sudah sesuai dengan yang diterapkan dalam prosedur maka secara 

bertahap kualitas pelayanan publik akan lebih profesional, cepat dan mudah. 

Begitu pula dengan adanya prosedur yang baik dalam hal pembelian tiket, 

tentunya akan mewujudkan kepuasan konsumen, karena pada dasarnya PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) bergerak di bidang transportasi jasa yang harus 

memberikan kecepatan dan kemudahan bagi para penumpang dalam pembelian 

tiket. 

Meningkatnya jumlah pemakai jasa angkutan kereta api menunjukan bahwa 

kereta api semakin dibutuhkan. Dengan makin menigkatnya kebutuhan 

transportasi darat terutama kereta api, maka pihak PT. Kereta Api Indonesia mulai 

meremajakan dan mengganti kereta api dengan cara memperbaiki sampai 

menambah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik dari peningktan 

kualitas pelayanan fasilitas kereta api. Sehingga kecenderungan orang untuk naik 

kereta api semakin banyak, apalagi penumpang yang lansia karena memiliki tarif 

reduksi, anggota keluarga dari karyawan PT. KAI. 

Saya yang sebelumnya telah melakukan kegiatan Kulia Kerja Praktek di 

bagian Customer Service mendapatkan berbagai pertanyaan tentang prosedur 

pembelian tiket di stasiun besar Semarang Poncol. Dan saya ingin menjelaskan 

prosedur seperti apa serta tahapan apa saja dalam pembelian tiket kereta api serta 

hambatan-hambatan yang ada dalam proses pembelian tiket. 
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Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“PROSEDUR PELAYANAN PEMBELIAN TIKET KERETA API DI 

STASIUN PONCOL”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Semakin banyaknya permintaan jasa kereta api mengharuskan pihak 

manajemen untuk dapat melakukan inovasi dalam sistem penjualan tiket agar 

dapat saat calon penumpang ingin memperoleh tiket maka tidak perlu lagi 

menunggu atau mengantri di loket stasiun kereta. PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat 

pengguna jasa kereta api. Salah satu berbentuk pelayanan yang diberikan oleh PT. 

Kereta Api Indonesi (Persero) adalah dengan memperbarui sistem penjualan tiket 

kereta api, yaitu menggunakan sistem baru secara online memlaui komputer. 

Manajemen PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam menindak lanjuti masalah 

yang terjadi mengenai banyaknya antrian calon penumpang yang mengantri di 

stasiun untuk mendapatkan tiket kereta api adalah dengan memberikan informasi 

dimana calon penumpang tidak perlu lagi mengantri untuk membeli tiket di 

stasiun, melainkan melalui chanel yang telah disediakan PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) di luar stasiun kereta api. 

Dari rumusan masalah di atas, penulis memberikan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur dan persyaratan penjualan tiket kereta api secara 

langsung yang ada di stasiun semarang poncol ? 

2. Bagaimana prosedur dan persyaratan penjualan tiket kereta api secara 

tidak langsung yang ada di stasiun semarang poncol ? 

3. Bagaimana prosedur pembatalan tiket kereta api yang ada di stasiun 

semarang poncol ? 
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1.3.Tujuan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, perlu menetapkan tujuan dari setiap 

kegiatan, agar penelitian terarah dengan baik serta penulis bisa mengetahui 

permasalahan apa saja yang ada di tempat penelitian. Tujuan penelitian dari 

permasalahan di atas adalah : 

1. Untuk mengetahui prosedur dan persyaratan penjualan tiket kereta api 

secara langsung yang ada di stasiun semarang poncol. 

2. Untuk mengetahui prosedur dan persyaratan penjualan tiket kereta api 

secara tidak langsung yang ada di stasiun semarang poncol. 

3. Untuk mengetahui prosedur pembatalan tiket kereta api yang ada di 

stasiun semarang poncol. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dari berbagai 

pihak, antara lain : 

1. Manfaat Akademis 

a. Sebagai tambahan informasi dan elemen bahi perpustakaan, 

pengajar maupun mahasiswa yang membutuhkan tentang sistem 

pelayanan penjualan dalam sebuah perusahaan dalam hal ini adalah 

PT. Kereta Api Indonesia Stasiun Semarang Poncol. 

b. Untuk menambah pengetahuan dan memperoleh wawasan dalam 

bidang pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan 

tiket kereta api. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat bagi perusahaan 

yang sebagai bahan pertimbangan dan masukan di mana yang akan 

datang khususnya di bidang pelayanan penjualan. 
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1.5. Landasan Teori 

1.5.1. ManajemenTransportasi 

1.5.1.1.DefinisiTransportasi 

Transportasimerupakansuaturangkaiankegiatanpemindahanbarang/orang 

daritempatasalketempattujuandenganmenggunakanmodatransportasi.MenurutKhis

tydanLallmanajementransportasiadalahsebuah proses 

perencanaandanpengoperasian system transportasi kea rah 

peningkatanaksesdanmobilitasaruskendaraan, barangdan orang yang 

maksimaldenganmenghematsumberkeuangandanenergisehinggamenjagamutuling

kungandankehidupan. 

1.5.1.2.Unsur-unsurtransportasi 

 Ada muatan yang diangkut 

 Ada kendaraan/modatransportasinyasebagaialatpengangkut 

 Ada jalan/saranaprasarana yang dapatdilaluidenganaman 

 Adanya terminal awal/asaldan terminal tujuan 

 Adanya SDM danorganisasi yang menggerakankegiatan 

 Adanyaperpindahansebagai proses pemindahan 

1.5.1.3.KomponenManajemenDalamSistemTransportasi 

Komponenmanajemen system transportasi di 

dalamnyaterkaitdenganpengambilantindakandalamkebijakan, perencanaan, 

danpendanaan yang di tetapkanolehlegislatifdanpemerintahpada sector 

transportasiskalalokal, regional dannasional. 

Contohtindakan yang diterapkandalammemanajemen system transportasi 

 Meningkatkanefisiensipenggunaanruangjalanraya 

 Mengurangipenggunaankendaraanpribadidalamkawasankemacetan

tinggi 

 Meningkatkanpelayananangkutanumum 

 Meningkatkanefisiensipengelolaanangkutanumum 
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1.5.2. Jasa 

1.5.2.1. Definisi Jasa 

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu 

sendiri mempunyai banyak arti, dari mulai pelayanan personal hingga jasa suatu 

produk. Di dalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dan 

pemberi jasa. Jasa bukan berupa barang melainkan suatu proses atau aktifitas dan 

aktifitas-aktfitas tersebut tidak berwujud. 

Menurut Tjiptono ( 1996:6 ), “ Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan 

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

bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tindakan menghasilkan kepemilikian 

suatu. Produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak”. 

Jadi pada dasarnya jasa merupakan sebuah aktifitas ekonomi yang 

hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik, yang biasanya dikonsumsi 

bersamaan dengan waktu dihasilkannya sebuah jasa tersebut dan memberikan 

nilai tambah atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen. 

1.5.2.2. Ciri-ciri Jasa 

Jasa memiliki 4 karakteristik  pokok yang membedakan dengan barang 

(Tjiptono, 2002:51) yaitu : 

a. Tak berwujud (Tangible) 

Jasa yang bersifat tak berwujud artinya tidak dapat dilihat, dirasa, 

diraba, dicium atau didengar sebelum dibeli. Seseorang tidak dapat 

menilai hasil dari jasa sebelum ia menikmatinya sendiri. Bila 

konsumen membeli jasa, maka ia hanya menggunakannya, 

memanfaatkan atau menyewa jasa tersebut. Oleh karena itu untuk 

mengurangi ketidakpastian, para konsumen memperhatikan tanda-

tanda bukti kulitas jasa tersebut. Mereka akan menyimpulkan kualitas 

dari tempat, orang, peralatan, bahan-bahan konsumsi dan harga yang 

mereka amati. 
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b. Tidak dapat dipisahkan (Inseparability) 

Jasa tidak dapat dipisahkan dari penyediaan, baik itu orang, mesin 

suatu jasa tidak dapat diletakan di rak dan dibeli untuk pembelian jasa 

kapan saja mereka butuhkan, jasa memerlukan adanya penyedia jasa. 

c. Berubah-ubah (Variablity) 

Jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah karena jasa tergantung 

kepada siapa, kenapa, dan dimana jasa tersebut disajikan. 

d. Daya tahan (Perishability) 

Jasa merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan, 

kursi pesawat yang kosong, kamar hotel yang tidak di huni akan 

berlalu atau hilang begitu saja karena tidak dapat disimpan. Dengan 

demikian bila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan 

berlalu begitu saja. 

 Perusahaan jasa bergerak dalam bidang berbagai pelayanan yang di 

berikan kemudahan, kenyamanan dan kenikmatan kepada masyarakat 

yang di berikan oleh barang fisik. 

1.5.2.3.Pengelompokan Jasa 

Menurut Philip Kotler (1990 : 97), ada berbagai cara dalam 

mengelompokan jasa yaitu : 

a. Berdasarkan orang atau peralatan 

Jasa dengan daya manusia dan jasa yang didasarkan atas peralatan, 

pada gilirannya akan mengarah pada operator terampil atau tidaknya 

memantau peralatan tersebut. 

b. Pelu atau tidaknya kehadiran klien 

Adapun sebagai jasa yang kehadiran kliennya sangat diperlukan, 

misalnya jasa pembedahan otak yang mengharuskan hadirnya seorang 

pasien, tetapi ada pula jasa yang tidak memerlukan kehadiran klien, 

misalnya jasa untuk mereparasi mobil. 

c. Motif pembelian pelanggan 
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Pelanggan membeli jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

atau untuk kebutuhan bisnis, misalnya dokter menarik imbalan yang 

tidak sama besar untuk pemeriksaan pasien perorangan dengan untuk 

memeriksa karyawan perusahaan. 

d. Motif pemberian jasa 

Pemberi jasa berbeda-beda dalam sasarannya laba atau bukan laba 

dalam kepemilikannya swasta atau pemerintah. 

 

1.5.3. Prosedur 

1.5.3.1. Definisi Prosedur 

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa 

orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat unutk menjamin 

penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 

(Mulyadi 2001:5) 

Prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan misalnya : 

orang, jaringan gudang yang harus dilayani dengan cara yang tertentu oleh 

sejumlah pabrik dan pada gilirannya akan mengirimkan pelanggan menurut proses 

tertentu. (Amin Widjaja 1995:83) 

Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan 

yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan 

melaksanakan kegiatan utama dari suatu organisasi. (Kamarudin 1992:836-837) 

1.5.3.2.Berdasarkan sifatnya prosedur dibagi menjadi dua jenis : 

(H.A.S.Moenir 2001 : 107) 

a. Prosedur intern yaitu yang mengatur langkah/perbuatan 

pegawai/karyawan di dalam organisasi sendiri. 

b. Posedur ekstern yaitu yang mengatur langkah/perbuatan orang diluar 

organisasi yang mempunyai kepentingan terhadap hasil kegiatan 

organisasi baik berupa produk jasa maupun barang. 
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Karena prosedur bersifat mengatur perbuatan baik ke dalam (intern) 

maupun ke luar (ekstern), maka prosedur ini harus diketahui dan dipahami oleh 

orang-orang yang berkepentingan baik pegawai/karyawan yang bekerja di dalam 

organisasi/perusahaan maupun pihak-pihak diluar organisasi/perusahaan yang 

mempunyai kepentingan terhadap organisasi/perusahaan tersebut, dalam hal ini 

yakni PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) Daop IV Stasiun Semarang Poncol. 

Prosedur dibuat atas dasar penelitian di lapangan terlebih dahulu agar 

dapat memenuhi keperluan serta memperlancar mekanisme kerja dari 

organisasi/perusahaan. Apabila prosedur telah dibuat lalu diterapkan dan ternyata 

hasilnya baik dapat memenuhi maksud dan tujuan dari organisasi/perusahaan, 

maka dilakukan menjadi prosedur tetap atau dalam istilah manajemen disebut 

dengan standard procedures/standard operating procedures (SOP) 

1.5.3.3.Karakteristik Prosedur 

Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur, diantarannya adalah : 

1. Prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi 

2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan 

menggunakan biaya yang seminimal mungkin. 

3. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana 

4. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung 

jawab. 

5. Menunjukan tidak adanya keterlambatan atau hambatan. 

6. Adanya suatu pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota-anggota 

organisasi. 

7. Mencegah terjadinya penyimpangan 

8. Membantu efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja dari suatu unit 

organisasi. 

1.5.3.4.Manfaat Prosedur 

Suatu prosedur dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan 

dimasa yang akan datang. 
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2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, 

sehingga mengerjakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan 

yang seperlunya saja. 

3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus 

dipatuhi oleh seluruh pelaksana. 

4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif 

dan efisien. 

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam 

pengawasan. 

1.5.4. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampainnya dalam mengimbangi harapan 

konsumen (Tjiptono 1996:59). Menurut Tjiptono (1995:51), kualitas merupakan 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sehingga definisi kualitas 

pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

konsumen serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen. 

a. Kriteria pelayanan yang baik 

Menurut Tijptono (1998:27) pelayanan dikaitkan baik apabila 

syarat sebagai : 

1. Cepat, yaitu artinya tidak bertele-tele dan hemat waktu. 

2. Tepat, yaitu artinya sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 

3. Pemahaman yang baik sesuai dengan memberikan pelayanan. 

4. Disiplin dalam melaksanakan pelayanan yang diberikan. 

5. Pengetahuan dan kemampuan yang memakai dari orang atau 

pihak yang memberikan pelayanan. 

Jadi, untuk memberikan pelayanan yang terbaik dibutuhkan ketrampilan, 

pengetahuan, dan sikap profesional dalam melayani pelanggan 

b. Dimensi Kualitas Pelayanan 
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Menurut (Supranto, 1997:231) terdapat 5 kualitas pelayanan jasa 

yang dapat dirincikan sebagai berikut : 

1. Keandalan (Reliability) yaitu kemampuan untuk membantu 

pelanggan dan memberikan jasa dengan tepat dan terpercaya. 

2. Kereponsifan (Responsiveness) yaitu kemampuan untuk 

membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat dan 

ketanggapan. 

3. Keyakinan (Confidence) yaitu pengetahuan dan kesopanan 

karyawan serta kemauan mereka untuk menimbulkan 

kepercayaan dan keyakinan. 

4. Empati (Emphaty) yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian 

probadi bagi pelanggan. 

5. Berwujud (Tangible) yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, 

personel, dan media komunikasi. 

 

1.6.Metode Penelitian 

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya metode penelitian untuk dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan serta cara yang digunakan dalam pengumpulan 

data sebagai sumber penelitian, sehingga tugas akhir ini dapat diketahui 

kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan 

akhir ini adalah sebagai berikut : 

1.6.1. Tipe Penelitian 

Penelitian tentang prosedur penjualan tiket kereta api bagi individu dan 

kolektif di stasiun besar semarang poncol menggunakan tipe penelitian deskriptif. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel, 

dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. 

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti setatus sekelompok 

manusia, suatu obyek, suatu kondisi ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, 
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gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 

1.6.2. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) 

STASIUN SEMARANG PONCOL. 

1.6.3. Jenis Data 

Penelitian tentang prosedur penjualan tiket kereta api bagi individu dan 

kolektif stasiun semarang poncol menggunakan jenis data penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan data yang berbentuk kalimat bukan berbentuk 

angka. Dan kualitatif didapat melalui berbagai jenis cara pengumpulan data 

seperti analisis dokumen, wawancara, diskusi terfokus atau observasi yang sudah 

dituangkan ke dalam catatan lapangan / transkip. Bentuk lain cdari data kualitatif 

adalah foto yang didapat melalui pemotretan / rekaman video. 

1.6.4. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47 ) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis 

datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan 

statistik. 

Sumber data menurut cara memperolehnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : 

1. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

(Marzuki,2000:55). Data yang diperoleh secara tidak langsung sebagai contohnya 

adalah buku atau petunjuk mengenai tata laksana prosedur penjualan tiket kereta 
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api di PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) STASIUN SEMARANG 

PONCOL. 

 

 

2. Data Primer 

Data primer adalah data yang dipeoleh secara langsung dari sumbernya, 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki,2000:55). Dalam 

penyusunannya tugas akhir ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak 

karyawan perusahaan yang mengerti serta berwenang sesuai dengan masalah yang 

akan diteliti calon pembeli tiket yang membeli di stasiun, alfamart, indomaret, kai 

acsses. 

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk 

memperoleh bahan-bahan yang sesuai, akurat dan terpercaya. Teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi atau pengamatan 

Teknik metode pengumpulan data dengan melihat secara langsung 

pada obyek yang diteliti dan penulis mengadakan pengamatan secara 

langsung terhadap aktivitas prosedur pelayanan penjualan tiket kereta 

api di stasiun semarang poncol. 

2. Wawancara atau interview 

Yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab 

secara langsung dengan karyawan yang berkompeten dan berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

3. Media internet 

Media internet adalah salah satu cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan melakukan browsing pada internet yang 
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ada hubungannya dengan penulisan sebagai penunjang kelengkapan 

data laporan. 

 

 

 

 

1.6.6. Metode Analisis Data 

Analisis data yang akan dipergunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 

adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Pengertian analisis deskriptif 

menurut narbuko dan achmad (2001:44) dalam bukunya metodologi penelitian 

adalah analisis data yang dikumpulkan, disusun dan diinterpresentasikan serta 

dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan 

msalah, analisis deskriptif ini maka akan dijelaskan mengenai prosedur pelayanan 

penjualan tiket kereta api di STASIUN SEMARANG PONCOL. 

 

 


