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SATISFACTION LEVEL OF BATIK SOLO TRANS BUS               
SERVICE USERS ANALYSIS 

 
ABSTRACT 

 
The service users of Batik Solo Trans Bus consist of some society layers. It causes 
different perceptions and satisfaction level toward service attributes of the Batik 
Solo Trans Bus. In order to unite the existed perception and satisfaction level of 
all of society layers, it needs a research about service attribute as what the users 
want, perception and satisfaction level toward the existed service attributes. Based 
on that fact, this research purpose to know the variables of service attribute which 
have been tested the validity and reliability, perceptions and satisfaction level of 
Batik Solo Trans public transportation toward the existed service attributes to 
know the users satisfaction level based on gender, the interest to re-use the service 
of Batik Solo Trans. The research method used to collect data is the direct 
questioner distribution in field with total samples is 350 respondents. The 
monitoring variables are 22 variables related reliability, responsiveness, 
assurance, empathy, and tangibles attribute. The analysis is done by analysis 
factor and Importance Performance Analysis (IPA) approach method. From 22 
service attribute variable produce 6 factor, such as Factor I is Bus Stop Facilities 
and Comfortability Factor, Factor II is Official Service Factor, Factor III is Safety, 
Provided Information and Hospitality of Officials Factor, Factor IV is Operator 
Public Service Factor, Factor V is Bus Armada Service Factor, and Factor VI is 
Comfortability. Based on IPA, there is a result figured on the graphic which is 
devided into 4 quadrant. Those are A quadrant figures the main priority variable, 
B quadrant figures the variable which should be defended, C quadrant figures the 
low priority variable, and D quadrant figures the overworked variable. 
Keywords :  Satisfaction, Service Attributes, Batik Solo Trans (BST), Factor 
Analysis, Importance Performance Analysis (IPA)   
 

ABSTRAKSI 
 

Pengguna jasa bus kota Batik Solo Trans terdiri dari beberapa lapisan 
masyarakat. Hal tersebut menimbulkan persepsi dan tingkat kepuasan yang 
berbeda-beda pula mengenai atribut pelayanan tersebut. Oleh karena itu untuk 
menyatukan persepsi dan tingkat kepuasan dari semua lapisan masyarakat yang 
ada, maka perlu diadakan penelitian tentang atribut pelayanan seperti apa yang 
diinginkan pengguna, persepsi dan tingkat kepuasan pengguna terhadap atribut 
pelayanan yang ada. Berdasarkan pada kenyataan tersebut, maka penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel dari atribut pelayanan yang telah 
diuji validitas dan reliabilitasnya, mengetahui persepsi dan tingkat kepuasan 
pengguna jasa angkutan umum bus kota Batik Solo Trans mengenai atribut 
pelayanan yang ada serta untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna 
berdasarkan jenis kelamin, mengetahui minat penggunaan ulang pengguna jasa 
Batik Solo Trans. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data 
adalah dengan penyebaran kuisioner langsung dilapangan dengan jumlah sampel 



adalah 350 responden. Variabel pengamatan sebanyak 22 variabel yang 
berkaitan dengan atribut reliability, responsiveness, assurance, emphaty dan 
tangibles. Analisa dilakukan dengan metode pendekatan Analisis Faktor den  
metode Importance Performance Analysis (IPA). Dari 22 variabel atribut 
pelayanan dihasilkan 6 faktor yaitu Faktor I adalah Faktor Fasilitas dan 
Kenyamanan Halte, Faktor II adalah Faktor Pelayanan Petugas, Faktor III 
adalah Faktor Keamanan, Ketersediaan Informasi dan Keramahan Petugas, 
Faktor IV adalah Faktor Pelayanan Umum Operator, Faktor V adalah Faktor 
Pelayanan Armada Bus, dan Faktor VI adalah Faktor Kenyamanan. Dari analisis 
IPA didapatkan hasil yang digambarkan dalam grafik yang terbagi dari 4 
kuadran yaitu, kuadran A menggambarkan variabel yang menjadi prioritas 
utama, kuadran B menggambarkan variabel yang harus dipertahankan 
kinerjanya, kuadran C menggambarkan variabel yang menjadi prioritas rendah, 
dan kuadran D menggambarkan variabel yang berlebihan kinerjanya.   
Kata Kunci : Kepuasan, Atribut Pelayanan,Batik Solo Trans (BST), Analisis 
Faktor, Importance Performance Analysis (IPA) 
 

 
 

 PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 

Penduduk kota Solo sudah 

mencapai 503.421 jiwa pada tahun 

2010 dan meningkat menjadi 

536.498 jiwa pada tahun 2011 

dengan luas wilayah 44 km2. Dengan 

semakin meningkatnya penduduk 

kota menyebabkan semakin 

tingginya aktifitas dan jumlah 

perjalanan baik orang maupun 

barang.  Di masa modern ini tidak 

hanya laki-laki saja yang melakukan 

perjalanan, akan tetapi kaum 

perempuan juga sudah banyak yang 

melakukan perjalanan dengan 

angkutan umum dari mulai pelajar, 

pekerja sampai ibu rumah tangga. 

Permasalahan seperti kemacetan dan 

masalah angkutan penumpang 

umumpun mulai muncul. Pada 

akhirnya masyarakat kota Solo lebih 

memilih untuk menggunakan 

kendaraan pribadi seperti sepeda 

motor. Akan tetapi secara tidak 

langsung hal tersebut justru semakin 

menambah tingkat kemacetan yang 

ada.  

Sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan minat pengguna 

terhadap pelayanan angkutan umum, 

pemerintah kota Solo 

mengoperasikan bus Trans Solo atau 

Batik Solo Trans (BST) yang 

dulunya adalah Damri A. BST 

dengan berbagai keunggulannya 



antara lain fasilitas berupa  air 

conditioner (AC) dan shalter, tarif 

yang terjangkau, kenyamanan, 

keamanan, dan ketepatan waktu yang 

sedikit demi sedikit dapat diterima 

dengan baik oleh masyarakat kota 

Solo. Akan tetapi BST ini hanya 

mampu melayani beberapa rute saja 

(bandara - Kartasura - kleco - jl. 

Slamet Riyadi - balai kota - jl. Urip 

Sumoharjo - jl. Brigjen Sutarto - 

UNS - palur dan sebaliknya) dan 

masih perlu banyak pembenahan di 

berbagai fasilitas pelayanannya. 

Oleh karena itu perlu diadakan 

penelitian atribut pelayanan seperti 

apa yang diinginkan, persepsi, dan 

tingkat kepuasan pengguna laki-laki 

ataupun perempuan terhadap atribut 

pelayanan yang ada. Dengan 

pertimbangan banyaknya masyarakat 

baik laki-laki maupun perempuan 

yang melakukan perjalanan dan 

menggunakan angkutan BST maka 

penentuan atribut pelayanan moda 

angkutan BST menjadi bahan analisa 

untuk mengetahui atribut pelayanan 

apa yang membuat pengguna jasa 

angkutan memilih moda angkutan 

tersebut dalam melakukan 

perjalanan, serta untuk mengetahui  

tingkat kepuasan pengguna laki-laki 

dan perempuan mengenai atribut 

pelayanan yang tersedia.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apa sajakah variabel (atribut) 

yang berkaitan dengan 

dimensi tingkat kepuasan 

menurut pengguna jasa Batik 

Solo Trans ? 

2. Bagaimanakah tingkat 

kepuasan pengguna jasa 

angkutan umum bus Batik 

Solo Trans berdasarkan 

persepsi mengenai variabel 

(atribut) pelayanan yang ada 

? 

3. Bagaimana tingkat kepuasan 

berdasarkan jenis kelamin 

dari penumpang bus kota 

Batik Solo Trans ? 

4. Bagaimana minat pengguna 

jasa untuk penggunaan ulang 

terhadap jasa pelayanan bus 

kota Batik Solo Trans ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, 

yaitu : 



1. Mengetahui variabel-variabel 

(atribut) yang berkaitan 

dengan dimensi tingkat 

kepuasan menurut pengguna 

jasa Batik Solo Trans. 

2. Mengetahui tingkat kepuasan 

pengguna jasa angkutan 

umum bus Batik Solo Trans 

berdasarkan persepsi 

mengenai varibel (atribut) 

pelayanan yang ada. 

3. Mengetahui tingkat kepuasan 

berdasarkan jenis kelamin 

penumpang bus Batik Solo 

Trans. 

4. Mengetahui minat 

penggunaan ulang pengguna 

jasa pelayanan bus Batik Solo 

Trans. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis, dengan adanya 

penelitian ini maka penulis 

dapat mengetahui atribut 

pelayanan dari angkutan 

umum serta sebagai bahan 

acuan penulis apabila akan 

membuat sebuah armada 

angkutan umum yang baru. 

2. Bagi penyedia jasa angkutan 

umum, dengan adanya 

penelitian ini maka penyedia 

jasa angkutan umum dapat 

mengetahui permintaan dari 

pengguna, jenis atribut 

pelayanan apa yang perlu 

ditingkatkan untuk membuat 

pengguna lebih puas dan 

nyaman serta sebagai bahan 

acuan untuk meningkatkan 

mutu pelayanan angkutan 

umum tersebut. 

3. Bagi pengguna jasa angkutan 

umum, dengan adanya 

penelitian ini maka 

keinginan dari pengguna 

mengenai atribut pelayanan 

yang ada dapat tersampaikan 

kepada penyedia jasa 

angkutan tersebut sehingga 

pengguna tetap 

menggunakan angkutan 

umum tersebut secara lebih 

puas dan nyaman. 

4. Bagi pembaca, dengan 

adanya penelitian ini maka 

pembaca dapat mengetahui 

sistematika cara penentuan 

atribut pelayanan pada 

angkutan umum sehingga 

pembaca dapat mencoba 

langkah-langkah penelitian 



ini untuk kemajuan 

transportasi Indonesia. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Angkutan Umum 

 Menurut  Warpani, S. P 

(2002; 38) angkutan umum adalah 

angkutan penumpang dengan 

menggunakan kendaraan umum dan 

dilaksanakan dengan sistem sewa 

atau bayar. Jenis angkutan ini bukan 

melayani permintaan melainkan 

menyediakan layanan tetap, baik 

jadwal, tarif maupun lintasannya. 

Yang dimaksud di dalamnya adalah 

angkutan kota (bus, minibus, dan 

sebagainya), kereta api, angkutan air, 

angkutan udara. Tujuan dari 

keberadaan angkutan umum 

penumpang adalah 

menyelenggarakan angkutan yang 

baik dan layak bagi masyarakat. 

 

B. Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sejenis 

No Nama 
Pengarang 

Judul Skripsi/Tesis Tujuan Metode Obyek 
Penelitian 

1 Gustina Fitri, 
Teknik Sipil 
Politeknik 
Negeri 
Lhokseumawe, 
2010  

Analisis Kinerja 
Pelayanan 
Angkutan Umum 
Antar Provinsi 
dengan 
Menggunakan Bus 
(studi kasus: trayek 
Lhokseumawe-
Medan) 

1. Mengetahui kinerja 
pelayananangkutan bus 
antar provinsi ditinjau 
dari jumlah tempat 
duduk, waktu antara, 
pemindahan moda, 
faktor muat, waktu 
perjalayan, biaya 
perjalanan, keamanan 
dan kenyamanan 
berdasarkan 
Standarisasi Direktorat 
Perhubungan Darat dan 
persepsi penumpang. 

Importance 
Performance 
Analysis 
(IPA) 

bus Antar 
Provinsi trayek 
Lhokseumawe-
Medan 

2 Herry Judhi 
Pratikno, 
Magister Ilmu 
Ekonomi dan 
Pembangunan 
Universitas 
Diponegoro, 
2006 

Analisis Intensitas 
Penggunaan 
Angkutan 
Penumpang Umum 
(Kasus Angkutan 
Penumpang Umum 
Bus Antar Kota 
Dalam Provinsi non 
Ekonomi Jurusan 
Semarang-Solo) 

Menganalisis pengaruh 
variabel tarif jasa 
transportasi moda 
angkutan non ekonomi 
Semarang-Solo 
terhadap intensitas 
pengguna jasa 
transportasi angkutan 
umum. 

multiple 
regression 

bus AKDP non 
ekonomi 
jurusan 
Semarang-Solo 

3 Indri Nurvia 
Puspita Rini, 
Magister 
Teknik Sipil 
Universitas 
Diponegoro, 
2007 

Analisis Persepsi 
Penumpang 
Terhadap Tingkat 
Pelayanan Busway 
(studi kasus busway 
Trans Jakarta 
koridor I) 

1. Menemukenali 
faktor-faktor 
permasalahan yang 
mempengaruhi dan juga 
memahami penilaian 
penumpang terhadap 
pelayanan busway trans 
Jakarta sehingga dapat 
dirumuskan langkah-

analisis 
faktor dengan 
square 
multiple 
correlation 
(SMC) 

Busway trans 
Jakarta koridor 
I 



langkah perbaikan dan 
peningkatan mutu 
pelayanan. 
2. Menganalisis tingkat 
pelayanan operator 
busway berdasarkan 
persepsi penumpang. 
3. Merumuskan suatu 
rekomendasi perbaikan 
kualitas pelayanan 
kepada operator busway 
trans jakarta untuk 
pelayanan yang 
diberikan kepada 
penumpangnya. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Dasar 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode studi kasus. 

Data-data yang diperlukan berupa 

data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh dengan cara 

melakukan survai secara langsung 

dilapangan atau lokasi survai. 

Sedangkan data sekunder adalah data 

dari instansi yang terkait yaitu PT. 

Damri. 

 

HASIL PENELITIAN 

 Dari 31 variabel awal yang telah diuji 

kelayakan, didapatkan 22 variabel 

yang dinyatakan valid dan reliable 

untuk digunakan dalam penyusunan 

kuisioner. 

  

      

A.  Analisa dengan Metode 

Analisis Faktor  

Metode analisis faktor ini 

menggunakan bantuan software 

SPSS v. 16 yang menghasilkan 

beberapa faktor baru dari 

variabel-variabel awal. Faktor-

faktor tersebut adalah : 

Faktor I :  Terdiri dari variabel-

variabel awal X19, 

X18, X17, X20, X21 

dengan persentase 

variansinya sebesar 

22,511 %. 

Faktor II :  Terdiri dari variabel-

variabel awal X6, X7, 

X5, X9 dengan 

persentase 

variansinya sebesar 

16,845 %. 

Faktor III :  Terdiri dari variabel-

variabel awal X12, 



X13, X11, X10, X8 

dengan persentase 

variansinya sebesar 

7,945 %. 

Faktor IV :  Terdiri dari variabel-

variabel awal X1, X2, 

X3, X4 dengan 

persentase 

variansinya sebesar 

7,205 %. 

Faktor V :  Terdiri dari variabel-

variabel awal  X16, 

X14, X15 dengan 

persentase 

variansinya sebesar 

6,134 %. 

Faktor VI :  Terdiri dari variabel-

variabel awal X22 

dengan persentase 

variansinya sebesar 

4,777 % 

 

  

B. Analisa dengan Metode Analisis antara Tingkat Kepentingan dan Tingkat 

Kepuasan/Kinerja (Importance Performance Analysis) 

 

 

 



 

C. Analisa Tingkat Kepuasan Berdasarkan Jenis Kelamin 

a. Grafik metode IPA penumpang laki-laki 

 

 

b. Grafik metode IPA penumpang perempuan 

 

 

 

 

 



 

D. Minat Penggunaan Ulang 

Berikut ini merupakan grafik 

mengenai minat penggunaan ulang 

BST. 

a. Ya  : 326 Responden = 93% 

b. Tidak :  24  Responden =   7% 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan 

data dan hasil analisis data, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil analisis data 

dengan menggunakan metode 

Analisis Faktor dengan paket 

software SPSS v.16 

menghasilkan faktor-faktor 

dominan yang dibentuk oleh 

variabel-variabel yang telah 

diuji. Faktor-faktor tersebut 

adalah Faktor I dengan 

presentase variansi sebesar 

22,511% yang meliputi 

variabel X19, X18, X17, X20 

dan X21. Faktor II dengan 

presentase variansi sebesar 

16,845% yang meliputi 

variabel X6, X7, X5 dan X9. 

Faktor III dengan presentase 

variansi sebesar 7,945% yang 

meliputi variabel X12, X13, 

X11, X10 dan X8. Faktor IV 

dengan presentase variansi 

sebesar 7,205% yang meliputi 

variabel X1, X2, X3 dan X4. 

Faktor V dengan presentase 

variansi sebesar 6,134% yang 

meliputi variabel X16, X14 

dan X15. Faktor VI dengan 

presentase variansi sebesar 

YA 
93% 

TIDAK 
7% 



4,777% yang meliputi 

variabel X22. 

2. Dari hasil analisis data 

dengan metode Importance 

Performance Analysis (IPA) 

dapat diketahui bahwa 

sebagian besar variabel 

masuk pada kuadran B, maka 

dapat disimpulkan bahwa 

pada tingkat pelaksanaannya 

telah sesuai dengan persepsi 

dan harapan penumpang 

sehingga dapat memuaskan 

pengguna jasa bus BST. 

3. Dari hasil analisis data 

dengan metode Importance 

Performance Analysis (IPA) 

dapat diketahui bahwa 

terdapat perbedaan hasil 

antara penumpang perempuan 

dengan penumpang laki-laki. 

Menurut penumpang 

perempuan , variabel X2 dan 

X10 perlu mendapatkan 

peningkatan kualitas dan 

menjadi prioritas utama dan 

untuk variabel X8 merupakan 

prioritas rendah. Sedangkan 

menurut penumpang laki-laki 

variabel X10 sudah sesuai 

dengan persepsi dan harapan, 

variabel X2 dinilai sebagai 

prioritas rendah dan untuk 

variabel X8 dinilai berlebihan 

bagi penumpang laki-laki. 

4. Dari hasil pembahasan 

didapatkan bahwa 326 

responden atau 93% 

menyatakan “YA” untuk 

minat penggunaan ulang bus 

BST. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan pada angkutan bus 

kota Batik Solo Trans, maka didapat 

beberapa saran antara lain :  

1.  Berdasarkan grafik IPA 

untuk variabel X1, X2, dan 

X10 dianggap kinerjanya 

kurang, maka PT. Damri 

perlu meningkatkan kinerja 

dari variabel tersebut agar 

sesuai dengan kepuasan 

pengguna.  

2. Variabel X4, X5, X6, X7, X9, 

X12, X13 perlu mendapatkan 

tindakan perbaikan maupun 

peningkatan kualitas dari PT. 

Damri agar dapat 

memuaskan pengguna jasa. 

3. Pada penelitian ini, varibel-

variabel yang digunakan 



masih belum bisa mewakili 

semua atribut pelayanan dari 

bus Batik Solo Trans. Hal ini 

dikarenakan kurangnya 

pengamatan dan survey 

pendahuluan dari peneliti. 

Oleh karena itu diharapkan 

untuk penelitian selanjutnya 

dapat melakukan 

pengamatan dan survey 

pendahuluan yang lebih teliti 

agar semua atribut pelayanan 

dapat dijadikan variabel 

penelitian dengan lebih rinci. 
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