
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah yang dihadapi oleh para perusahaan baik 

perusahaan Negara maupun swasta, pada saat ini bagaimana suatu perusahaan 

dapat mengikat konsumen dan menciptakan suatu karakteristik produk 

perusahaan baik berupa barang atau jasa. PT. KAI Surakarta berusaha 

memberikan tingkat kualitas pelayanan yang semaksimal mungkin agar 

konsumen merasa puas. 

Dalam dunia bisnis, khususnya yang bergerak dibidang jasa, kepuasan 

pelanggan merupakan factor yang dominant dan menentukan dalam 

mempertahankan maupun menumbuh kembangkan perusahaan, pelanggan 

yang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, kemungkinan akan 

menjadi pelanggan setia, bahkan dapat dijadikan media promosi gratis 

sebaliknya pelanggan yang tidak puas bisa dengan mudah pindah ke 

perusahaan lain atau menggunakan jasa yang lain. 

Menurut Schnaars (dalam Fandy Tjjiptono 1997: 24), pada dasarnya 

tujuan dari suatu bisnis adalah untuk memciptakan para pelanggan yang 

merasa puas. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat memberikan beberapa 

manfaat, diantaranya hubungan antara prusahaan dengan pelanggannya 

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 bagi perusahaan (Tjiptono, 

1994). Wilkie (dalam Fandy Tjiptono 1997: 24), menyatakan bahwa kepuasan 

pelanggan merupakan evaluasi purnabeli di mana alternative yang dipilih 

sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan 

ketidakpuasan timbul apabila hasil (outcome) tidak memnuhi harapan. Kotler, 

(2002: 42) menandaskan bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara 

persepsi/kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu produk dan harapan-

harapannya. 

Kepuasan meru[akan suatu tingkat perasaan pelanggan yang diperoleh 

pelanggan setelah menikmati sesuatu. Apabila dijabarkan kepuasan pelanggan 

merupakan perbedaan antara yang diharapkan konsumen (nilai harapan) 

dengan realisasi yang diberikan perusahaan. Dalam usaha memenuhi harapan 

pelanggan (nilai persepsi) apabila: 

- Nilaiharapan = nilai persepsi à konsumen puas 

- Nilaiharapan < nilai persepsi à konsumen sangat puas 

- Nilaiharapan > nilai persepsi à konsumen tidak puas 

Dengan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengetahui 

bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan PT. KAI khususnya Kelas 

Bisnis Prameks kepada konsumennya, sehingga konsumennya merasa puas 

dengan pelayanan yang diberikan, maka dari itu penulis mengambil judul: 

“ANALISIS SERVIS QUALITY TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN 



KERETA API KELAS BISNIS PRAMEKS (Studi Kasus PT. KAI 

Surakarta)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dengan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang masalah maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh dari dimensi tangible (X1), reliability (X2), 

responsivenees (X3), assurance (X4), dan empathy (X5) terhadap kepuasan 

pelanggan Kereta Api Bisnis Prameks PT. KAI Surakarta? 

2. Dimensi kualitas jasa apa yang paling berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan pemakai jasa Kereta Api Bisnis Prameks PT. 

KAI Surakarta? 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini perlu diadakan pembatasan masalah agar sasaran 

yang diteliti lebih terfokus pada permasalahan utama yaitu dipusatkan pada 

kualitas jasa dan kepuasan terhadap pelanggan pengguna jasa Kereta Api 

Bisnis Prameks PT. KAI Surakarta dengan menyebarkan angket tentang 

keluhan dan harapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan jasa pada PT. 

KAI Surakarta, khususnya Kelas Bisnis Prameks. 

 

D. Tujuan Penelitian 



1. Untuk mengetahui pengaruh dimensi kualitas jasa (tangible, relianility, 

responsiveness, assurance, dan empathy) PT. KAI Surakarta terhadap 

kepuasan para pelanggannya khususnya pemakaian jasa Kereta Api Bisnis 

Prameks. 

2. Untuk mengetahui dimensi kualitas jasa yang paling berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan pelanggan pemakai jasa Kereta Api Bisnis 

Prameks PT. KAI Surakarta? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi PT. KAI Surakarta 

Dapat digunakan sebagai informasi awal untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan jasa PT. KAI Surakarta, khususnya Kereta Api Bisnis Prameks 

dan dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam penentuan kepuasan 

pelanggan yang berkaitan dengan tingkat kepuasan pelanggan. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai landasan atau bahan informasi untuk penelitian yang serupa pada 

perusahaan lain. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk melakukan analisis serta pembahasan yang lebih terperinci dan 

berkesinambungan maka digunakan Sistematika Penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 



 Pada bab ini berisi secara singkat mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Menguraikan teori dasar berkaitan dengan penelitian 

yangdilakukan yang menjadi dasar ide mendukung dalam 

pemecahan masalah, yang antara lain: pengertian kualitas, 

kualitas pelayanan, dimensi kualitas, jasa, metode pengukuran, 

kepuasan pelanggan, analisis gap, dan hasil penelitian terdahulu. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini tentang kerangka pemikiran, populasi dan sample, 

hipotesis, data dan sumber data, variable-variabel penelitian, 

teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Melakukan menyajikan data yang diperlukan untuk pemecahan 

masalah dan analisis dari data yang diperoleh. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian 

juga saran-saran yang diajukan sehubungan dengan persoalan 

yang dihadapi. 

 


