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 BAB I 

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 
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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. Batasan Masalah 

Dalam penelitian Tugas Akhir perlu diberi batasan masalah agar penelitian 

lebih terarah. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Moda angkutan umum yang menjadi obyek penelitian adalah bus Batik Solo 

Trans. 

2. Responden penelitian adalah penumpang BST yang mengisi kuisioner. 
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3. Analisis  data  untuk mengetahui variabel dimensi kepuasan menggunakan 

metode Analisa Faktor. 

4. Metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan adalah dengan 

metode Importance Performance Analysis (IPA). 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, antara lain : 

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. 

 


