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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Surakarta adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Nama

lainnya adalah Solo atau Sala. Sisi timur kota ini dilewati sungai yang

terabadikan dalam salah satu lagu keroncong, Bengawan Solo.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta (6 Juni 2010).

Kota Surakarta terletak di pertemuan antara jalur selatan Jawa dan jalur

Semarang-Madiun, yang menjadikan posisinya yang strategis sebagai kota

transit. Jalur kereta api dari jalur utara dan jalur selatan Jawa.

Stasiun kereta api utama kota Surakarta bernama Stasiun Solo Balapan

yang merupakan stasiun untuk pemberangkatan kereta api kelas Bisnis dan

Eksekutif dan terletak berdekatan dengan terminal bus Tirtonadi, suatu hal yang

jarang dijumpai di Indonesia. Hubungan perjalanan dari setasiun ini cukup baik,

mencakup semua kota besar di Jawa secara langsung dan hampir dalam semua

kelas. Di Kota Surakarta juga terdapat tiga setasiun kereta api lain. Stasiun Solo

Jebres dipakai sebagai stasiun pemberhentian untuk kereta-kereta api kelas

Ekonomi atau kereta api relasi Semarang-Madiun. Stasiun Solo Kota

merupakan stasiun perhentian untuk jalur KA Purwosari-Wonogiri. Stasiun

Purwosari di tepi barat kota merupakan stasiun cabang menuju Wonogiri.

Kereta api Lodaya adalah nama kereta api yang dioperasikan oleh PT

Kereta Api di Jawa dengan jurusan Solo - Bandung P.P.

Kereta api Lodaya ini  diluncurkan pertama kali pada tanggal 11 Maret

1992 melayani perjalanan koridor Yogyakarta - Bandung dan sejak tanggal 1

September 1992 diperluas layanannya untuk melayani perjalan koridor Solo -

Bandung. Sebelumnya kereta api ini dikenal dengan nama KA Pajajaran/Senja

Mataram. Pada tanggal 2 Mei 2000 dilakukan peremajaan rangkaian KA

Pajajaran/Senja Mataram dan diganti namanya menjadi KA Lodaya.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surakarta
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Kereta api ini menawarkan alternatif  perjalanan pada malam hari dari

arah Solo menuju Bandung dan pada siang hari dari arah sebaliknya. Dalam

perjalanan Bandung - Solo pada siang hari penumpang dapat menikmati

indahnya panorama Bumi Parahyangan Bagian Timur. Perjalanan sejauh 447

km ditempuh dalam waktu 8 jam 30 menit dan hanya berhenti di stasiun

Tasikmalaya, Banjar, Kutoarjo, Yogyakarta dan Klaten.

Sejak bulan Oktober 2006 diluncurkan KA Lodaya II untuk memenuhi

kebutuhan penumpang dengan rute Solo Balapan - Bandung di siang hari dan

Bandung - Solo Balapan di malam hari (berkebalikan dengan arah perjalanan

yang ditawarkan Lodaya I.

Dengan banyaknya moda transportasi seperti saat ini, maka pihak KA.

Lodaya harus lebih bisa memahami pentingnya pelayanan yang harus diberikan

kepada kepada pengguna jasa demi terwujudnya kualitas kepuasan konsumen

yang diharapkan.

Dalam hal peningkatan kepuasan pengguna jasa, perlu di ingatkan bahwa

kebutuhan pengguna jasa itu dinamis atau berubah-ubah menurut

perkembangan zaman atau pola pikir pengguna jasa tersebut. Agar dapat

bertahan pada masa yang akan datang maka, KA. Lodaya harus terus berusaha

meningkatkan kualitas sesuai dengan apa yang diinginkan atau dibutuhkanoleh

pengguna jasa.

KA Lodaya sebagai salah satu moda transportasi darat harus selalu

mengutamakan tentang kualitasnya, terutama dalam hal kemanan, kenyamanan,

fasilitas yang disediakan dan daya saing tarif yang ditetapkan. Hal ini dilakukan

agar pengguna jasa akan merasa lebih puas dan akan menggunakan moda

transportasi KA Lodaya lagi.

Berdasarkan hal-hal diatas, perlu dilakukan tinjauan pelayanan jasa kereta

api dari sisi konsumen sebagai pengguna jasa kereta api Lodaya kelas eksekutif

dan bisnis jurusan Solo-Bandung. Adapun bagian yang ditinjau adalah dari segi

tarif, fasilitas, pelayanan dan juga keamanan saat diatas kereta. Bagaimana

tingkat kepuasan konsumen dengan sarana dan prasarana yang telah ada.



3

Dari sikap konsumen dan tingkat kepuasan konsumen ini, diharapkan

akan dapat diperoleh suatu kesimpulan untuk meningkatkan pelayanan jasa

kereta api dengan prioritas-prioritas yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan

konsumen dan kinerja kereta api.

1.2. Rumusan Masalah

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna jasa

terhadap faktor tarif yang ditetapkan, fasilitas-fasilitas, pelayanan dan

keamanan yang diberikan oleh KA Lodaya yaitu dengan menganalisa faktor-

faktor tersebut. Dari analisa faktor-faktor tesebut dapat diketahui faktor-faktor

yang dianggap telah puas dan tidak puas oleh pengguna jasa. Selanjutnya

dengan informasi tersebut dapat dibuat langkah-langkah yang perlu diambil

dalam rangka perbaikan kualitas tingkat kepuasan konsumen yang

berkelanjutan.

Tingkat kepuasan tersebut didasarkan terhadap :

1. Tarif yang diberlakukan.

2. Fasilitas-fasilitas yang diberikan KA Lodaya eksekutif dan bisnis meliputi:

a. Interior.

b. Tempat Duduk.

c.  Pintu Ruangan.

d.  Jendela.

e.  Penyegar Udara

f.  Fasilitas Keselamatan.

g. fasilitas Lainnya, seperti

1). Kesesuaian tempat duduk.

2). Jumlah tempat duduk.

3. Pelayanan KA Lodaya bagi pengguna jasa,meliputi :

a. Penjualan tiket.

b. Pengkhususan terhadap pengguna jasa,seperti table I.1:
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Tabel I.1 Pengkhususan terhadap pengguna jasa

Penumpang
Klas / Tarif

Bisnis Eksekutif

1.
Usia kurang dari 3 tahun tidak
mengambil tempat duduk sendiri

Bebas beaya Bebas beaya

2.
Usia kurang dari 3 tahun
mengambil tempat duduk sendiri

Tarif anak/tarif
reduksi c

Tarif dewasa

3.
Usia 3 tahun sampai dengan
kurang dari 10 tahun

Tarif reduksi c Tarif dewasa

Sumber : Kereta Api Lodaya, Tahun 2010.

c. Jadwal, meliputi :

1). Jadwal keberangkatan.

2). Pembatalan keberangkatan.

3). Jadwal kedatangan.

4. Keamanan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna

jasa KA Lodaya terhadap :

1. Tarif.

2. Fasilitas-fasilitas yang diberikan KA Lodaya eksekutif dan bisnis meliputi,

Interior, Tempat Duduk, Pintu Ruangan, Jendela, AC, Fasilitas Keselamatan,

Kesesuaian jumlah penumpang dengan jumlah tempat duduk.

3. Pelayanan

Dalam hal ini pelayanan kereta api lodaya eksekutif dan bisnis jurusan Solo-

Bandung meliputi :

a. Penjualan tiket.

b. Pengkhususan terhadap pengguna jasa,seperti Tabel I.1 :
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1. Jadwal keberangkatan.

2. Pembatalan keberangkatan.

3. Jadwal kedatangan.

c. Keamanan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfat penelitian ini ialah :

1. Menambah informasi tentang pelayanan KA Lodaya.

2. Sebagai informasi dan masukan kepada pihak perkeretaapian demi

peningkatan kualitas terhadap fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan oleh

pengguna jasa.

1.5. Batasan Masalah

Batasan-batasan masalah dari penelitian ini ialah :

1. Obyek studi ditinjau adalah KA Lodaya eksekutif dan bisnis ( Solo Balapan

– Bandung ).

2. Obyek studi yang saya tinjau disini ialah KA Lodaya  dengan No. KA 75

dari arah Solo Balapan menuju Bandung pada siang hari.

3. Variabel yang ditinjau :

a. Tarif yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku pada saat penelitian.

b. Fasailitas -fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa transportasi oleh

KA Lodaya kelas eksekutif dan bisnis.

c. Pelayanan terhadap pengguna jasa.

1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul analisa tingkat kepuasan pengguna jasa angkutan KA

eksekutif dan bisnis ( studi kasus ka lodaya jurusan solo bandung) benar-benar

belum pernah diambil dan diteliti sebelumnya. Persamaan dan perbedaan

dengan penelitian sebelumnya ialah.
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1. Analisa Faktor-Faktor Dominan Kualitas Pelayanan Dihotel Santika

Bandung. Disusun oleh Iqbal Pratam Putra Jurusan Teknik Industri

Universitas Widyatama Bandung.

a. Persamaan : Metode yang digunakan sama-sama menggunakan Analisa

Faktor.

b. Perbedaan : Obyek terhadap analisa yang diamati yaitu dalam penelitian

yang telah ada mengamati terhadap kualitas pelayanan dihotel, sedangkan

pada penelitian saya ialah terhadap tingkat kepuasan pengguna angkutan

KA.

2. (Analisa Tingkat Kepuasan Pengguna Kereta Api Komuter Surabaya -

Sidoarjo ) oleh Rudi Setiawan ST, MT Jurusan Teknik Sipil Universitas

Kristen Petra.

a. Persamaan : Dalam penelitian yang sudah ada terletak pada jenis

angkutan umum yang menjadi obyek penelitian yaitu jenis angkutan

kereta api dan persamaan metode yang digunakan pada penelitian, yaitu

metode Analisis antara Tingkat Kepentingan dan Kinerja (Importance

Performance Analysis).

b. Perbedaan : Dalam penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada

terletak pada metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam

penelitian yang sudah ada yaitu metode Analisis antara Tingkat

Kepentingan dan Kinerja (Importance Performance Analysis) dan uji

Independence Chi-Square. Sedangkan pada penelitian ini, metode yang

dipergunakan dalam penelitian yaitu metode Analisis Faktor dan metode

Analisis Antara Tingkat Kepentingan dan Kinerja (Importance

Performance Analysis).


