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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kondisi perekonomian Indonesia mengalami perkembanngan cukup baik 

di segala bidang, hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin banyaknya perusahaan 

industri  dan jasa yang bermunculan. Semua perusahaan bersaing untuk 

mempertahankan eksistensi atau kelangsungan hidup perusahaan nya. Sementara 

di sisi lain banyak pula perusahaan yang tidak mampu bertahan yang diakibatkan 

oleh adanya permintaan konsumen yang menurun atau karena perubahab kondisi 

ekonomi dan pilitik. 

Pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan para 

pelanggan yang merasa puas. Terciptanya keputusan pelanggan dapat memberikan 

beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dan pelanggannya 

menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan 

terciptanya loyalitas pelanggan, serta membentuk rekomendasi dari mulut ke 

mulut yang menguntungkan bagi perusahaan ( Fandy Tjiptono, 1994). 

Sebagai bisnis yang bergerak di sektor jasa atu layanan, bisnis transportasi 

menyediakan beberapa fasilitas bagi para penumpang. Semakin banyaknya 

perusahaan bus yang muncul berdampak pada persaingan antar perusahaan 

transportasi yang semakin ketat. Lebih lanjut, persaingan bisnis yang semakin 

ketat juga dipicu oleh faktor eksternal lain seperti harga BBM yang semakin 
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tinggi, yang secara langsung berdampak pada kualitas kinerja dari perusahaan 

termasuk kinerja dalam memberikan layanan dan kenyamanan.  

Sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan juga 

berkembangnya aktivitas perusahaan, maka berkembang pula keinginan dan 

kebutuhan konsumen akan produk barang dan jasa, sehingga perusahaan perlu 

mengadakan pendekatan secara intensif terhadap konsumen. Perilaku konsumen 

merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan 

dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses 

pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut 

(Swastha, 1998). 

Tahap berikutnya adalah tahap keputusan pembelian dan diakhiri dengan 

perilaku sesudah pembelian dimana membeli lagi atau tidak menggantung dari 

tingkat kepuasan yang di dapat dari produk atau jasa tersebut. 

Dalam perkembangan bidang jasa transportasi banayk dipengaruhi oleh 

berbagai hal antara lain, tingkat pelayanan yang diberikan kepada konsumen, 

keamanan, kenyamanan, dan lain-lain. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan 

jasa transportasi seluruh perubahan berusaha meningkatnya sarana dan fasititas 

yang ada, termasuk memperketat keamanan perjalanan bus dari awal 

keberangkatan hingga sampai tujuan. 

Hal ini berhubungan dengan sikap dan tuntutan konsumen yang 

menghendaki kualitas yang prima. Seperti diketahui tingkah laku seseorang dalam 

kehidupan sehari – hari tidak lepas dari sikap yang dimiliki seseorang tersebut. 

Sebab dalam upaya memenuhi kebutuhannya, manusia berinteraksi dengan 
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lingkungan digerakkan oleh sikap, sikap yang telah terbentuk menentukkna reaksi 

manusia dalam berhubungan dengan lingkungan. 

Menurut William J. Stanton ( dalam Cecep Hidayat, 1998), motif beli 

pelanggan dipengaruhi oleh strategisnya lokasi, kecepatan pelayanan, kemudahan 

dalam mencari barang, suasana toko yang nyaman, harga, aneka pilihan barang, 

pelayanan yang ditawarkan, penampilan toko yang menarik dan juga tenaga-

tenaga penjualnya. Selain itu perilaku konsumen juga di pengaruhi oleh tingkat 

usia dan tahap siklus hudip, pekerjaan, keadaan ekonomi atau pendapatan, gaya 

hidup, konsep pribadi, persepsi, pendidikan dan kepercayaan. Sehingga 

perusahaan perlu melakukan riset pemasaran untuk mengetahui pengaruh 

variabel-variabel tersebut, baik dari pembeli maupun produk terhadap keputusan 

pembelian. 

Timbulnya sikap didasari oleh proses evaluasi dalam individu yang 

memberikan kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik buruk, positif 

negatif, menyenangkan, tidak menyenangkan, yang kemudian mengkristal sebagai 

potensi reaksi terhadap pelayanan yang diberikan. Sikap ini menujukkan warna 

suka atau suka, senang  atau tidak senang terhadap obyek.  

Kualitas pelayanan jasa transportasi yang baik harus selalu memperhatikan 

keinginan dan kebutuhan dari konsumen karen konsumen memiliki cara pandang 

yang berbeda-beda terhadap segala bentuk layanan pada jas transportasi. Puas atau 

tidaknya konsumen dengan produk layanan akanmempengaruhi tingkah laku 

berikutnya. Menurut Fandy Tjiptono (1997), terdapay lima kelompok karakteristik 

yang digunakan oleh konsumen dalam mengevaluasi kualitas pelayanan jasa yaitu 
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sebagai: (1) keandalan (realibility), adalah kemampuan untuk memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan fungsi yang ditawarkan. (2) ketanggapan ( 

responsivenes), adalah kesigapan karyawan dalam membantu konsumen dan 

memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. (3) keyakinan (assurance), 

adalah keahlian serta kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan 

kepercayaan. (4) bukti langsung (tangibles), meliputi penampilan fisik, kebersihan 

dan kerapian karyawan serta kelengkapan komunikasi. (5) Empathy, adalah tat 

cara yang digunakan penyelenggara pelayanan untuk menunjukkan rasa peduli 

dan perhatian kepada konsumen.  

Dalam penelitian ini akan diteliti sikap konsumen terhadap dimensi 

tangibles (bukti langsung) berupa (1) keamanan, menyangkut perlindungan 

terhadap bahaya kekerasan secara fisik dan mental terhadap seorang individu dan 

barang-barang yang menjadi hak miliknya. (2) Kebersihan, menyangkut jaminan 

terhadap ruang yang selalu bersih, rapi, dan perlindungan dari bahaya kuman 

penyakit terhadap individu dan barang-barang yang menjadi hak miliknya. (3) 

Fasilitas, menyangkut atribut pendukung pelayanan konsumen, berupa ruang 

tunggu, fasilitas musik, AC, kamar kecil, dan lain-lain.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap adalah berbeda-beda untuk 

masing-masing konsumen (Basu Swastha dan Hani Handoko, 1998). Faktor-

faktor tersebut adalah (1) Faktor lingkungan eksternal, berupa kebudayaan, kelas 

sosial, kelompok referensi kec il, dan keluarga. Banyak perilaku manusia yang di 

tentukan kebudayaan, dan pengaruhnya akan selalu berubah setiap waktu sesuai 

dengan kemajuan atau perkembangan jaman dari masyarakat tersbut. Faktor 
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sosisan kebudayaan yang dapat mempengaruhi sikap dan tingkap laku pembeli 

adalah kelas sosial. Kelompok referensi kecil ini  juga mempengaruhi seseorang 

dan sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. Setiap 

anggota keluarga memiliki selera dan keinginan yang berbeda. (2) Faktor 

lingkungan internal berupa pengalaman, kepribadian, kepercayaan, konsep diri, 

pengamatan, dan pengetahuan.pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan 

seseorang dalam bertingkah laku dan kepribadian yang merupakan pola sifat 

individu yang dapat menentukkan tanggapan untuk betingkah laku. 

Kenyataannya diatas PO. Rosalia mengedepankan pada kualitas pelayanan 

dengan cara baik di dalam agen or di dalam bus sendiri, misalnya dalam agen para 

penumpang ketika membeli tiket pemberangkatan ada undian berhadiah, selain itu 

di dalam bus dapat minuman dan snack juga ketika di pemberhentian 

mendapatkan kipon makan besar. 

Namun di balik semua itu ada sisi negatifnya atau kekurangannya juga, 

yaitu di dalam tiket ada undian berhadian tapi tidak mengetahui kapan di undinya 

dan bagamana cara pengundiannya. 

Setiap orang mempunyai konsep diri yang berbeda -beda sehingga 

memungkinkan adanya pandangan yang berbeda. Pengamatan adalah suatu proses 

dimana pembeli menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungan. 

Pengetahuan muncul apabila ingin menanggapi dan memperoleh suatu kepuasan. 

Selain itu faktor-faktor probadi berupa umur, pendidikan,pendapatan, pekerjaan 

dan jenis kelamin juga mempengaruhi sikap seseorang.  
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Konsumen yang puas cenderung mengatakan sesuatu yang serba baik 

tentang produk yang bersangkutan kepada orang lain dan memiliki minat yang 

tinggi untuk melakukan transaksi kembali pada periode berikutnya. Konsumen 

yang tidak puas akan mengurangi ketidakcocokan itu dengan mengurangi 

pemakaian produk atau bahkan sama sekali tidak berminat menggunakan produk 

jasa tersebut. Usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk selalu 

memper tahankan minat konsumen antara lain selalu memberikan pelayanan 

terbaik dan memberikan sarana -sarana atau fasilitas untuk kenyamanan 

konsumen. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas tampak bahwa kualitas pelayanan 

tercipta manakala sikap menggunakan jasa transportasi dapat berkembang 

sedemikian rupa sehingga dari uraian diatas dapat dirumuskan pertanyaan, 

penelitian, apakah ada hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan dengan 

sikap menggunakan jasa transportai pada Perusahaan Otobus (PO) Rosalia Indah 

Surakarta. Untuk menjawab kesimpulan tersebut maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul: “Hubungan Kualitas Pelayanan dengan Sikap 

Menggunakan jasa Transportai Pada Perusahaan Otobus (PO) Rosalia 

Indah Surakarta”   

 

B . Tujuan penelitian 

Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan dengan sikap menggunakan 

jasa transportasi Perusahaan Otobus Rosalia Indah.  

2. Sejauhmana  kualitas pelayanan terhadap sikap menggunakan jasa transportas i. 
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3. Sejauhmana  sikap menggukan jasa transportasi. 

4. Peran atau sumbangan efektif kualitas pelayanan terhadap sikap menggunakan 

jasa transportasi. 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat : 

1. Bagi pimpinan perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dalam menciptakan 

kualitas pelayanan dengan tujuan perusahaan dapat tercapai. 

2. Bagi personalia, penelitian ini dapat memperkaya informasi mengenai faktor-

faktor kualitas pelayanan di perusahaan jasa transportasi. 

3. Bagi karyawan, sebagai gambaran bahwa dalam menciptakan kualitas 

pelayanan karyawan yang tentunya memerlukan peran aktif karyawan, 

keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat terbentuk 

kualitas pelayanan yang mendorong kepada pencapaia n tujuan perusahaan. 

4. Bagi ilmuwan psikologi, penelitian ini diharapkan dapat membantu ilmu 

psikologi khususnya psikologi industri dan organisasi dalam hal mengetahui 

bagaimana hubungan kualitas pelayanan dengan sikap menggunakan jasa 

transportasi pada perusahaan otobus. 

5. Bagi peneliti lain, sebaiknya tidak menggunakn try out seperti dalam 

penelitian ini, karena kurang valid. Dan diharapkan bisa lebih meningkatkan 

kualitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 
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