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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha dewasa ini begitu pesat menyebabkan 

persaingan antar perusahaan semakin ketat, sehingga perusahaan dituntut 

untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan aktifitasnya. 

Dalam hal ini perusahaan harus melakukan pemasaran yang efektif. 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, berkembang dan 

mendapatkan laba. Dalam pemasaran banyak keputusan yang harus diambil 

diantaranya yang menyangkut dalam penentuan tarif atau harga jual, 

pelayanan dan pangsa pasarnya. Penentuan variabel-variabel ini akan 

berpengaruh dalam keberhasilan dibidang pemasarannya. Untuk bisa 

menawarkan hasil produk berupa perusahaan jasa transportasi dituntut untuk 

memperhatikan dan memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan atau 

penumpang dalam melakukan pembelian produk jasa, sehingga kegiatan-

kegiatan yang dilakukan dalam pemasaran produk dapat memberikan hasil 

dalam penjualan produk jasanya pada perusahaan jasa transportasi dan  

memberikan kepuasan pada pelanggan atau penumpang. 

Sebuah perusahaan yang didirikan mempunyai keinginan dan harapan 

dikemudian hari akan mengalami perkembangan yang maju dan pesat. Salah 

satu tujuan dari kegiatan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba atau 

keuntungan. Namun mengingat banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan 



dalam pesaing yang bergerak dalam bidang yang sejenisnya maka akan 

menimbulkan persaingan yang ketat. Hal ini sedikit banyak akan memaksa 

perusahaan jasa transportasi untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam 

melaksanakan aktifitasnya agar perusahaan tidak kehilangan pangsa pasar. 

Dengan persaingan yang semakin ketat dikalangan bidang usaha ini, 

semakin menuntut para pengusaha untuk dapat memperbaiki dan meningkatan 

hasil produk jasanya agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara 

memberikan tarif yang sesuai dengan keinginan pelanggan dalam melakukan 

pembelian produk jasanya. Peranan tarif sangat berpengaruh terhadap 

pelayanan atau service yang lebih baik pada pelanggan atau penumpang biro 

perjalanan.  

Pelayanan adalah setiap tindakan atau manfaat yang ditawarkan oleh 

suatu pihak lain dan pada dasarnya tidak terwujud, serta tidak menghasilkan 

kepemilikan suatu produksinya mungkin dan tidak mungkin juga tidak terkait 

dengan suatu produk fisik. Karena pelayanan yang baik akan membuat para 

pengguna jasa transportasi tersebut akan merasa terpenuhi antara tarif yang 

disepakati dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. 

Pelayanan yang baik akan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan 

pelanggan terhadap pihak jasa transportasi, sehingga pelanggan akan kembali 

menggunakan produk jasa perusahaan tersebut. 

 Di sisi lain pengenaan tarif atau harga yang ditawarkan jangan terlalu 

mahal atau tinggi bahkan disesuaikan dengan kondisi perekonomian calon 

penumpang tersebut. Dengan melihat kondisi seperti ini, akan menarik minat 



calon penumpang untuk membeli atau menggunakan produk jasa transportasi 

tersebut. Dengan ini akan terjadi kesepakatan atau kerjasama antara 

perusahaan jasa transportasi dengan pelanggan pengguna jasa. 

Tarif merupakan penetapan harga oleh pihak perusahaan dalam 

mengadakan penjualan jasa dengan melihat aspek-aspek yang dimiliki oleh 

konsumen meliputi kesesuaian tarif dengan pelayanan pemberian fasilitas atau 

service yang sesuai dengan faktor keadaan perekonomian, penawaran dan 

permintaan, para pesaing, biaya, elastisitas permintaan, tujuan perusahaan dan 

kebutuhan pelanggan sehingga pelanggan akan merasa terpuaskan 

kebuhannya dan akan menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. 

Pelayanan merupakan suatu hal penting pada saat sekarang dan masa 

mendatang. Hal ini karena perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, 

tetapi juga membutuhkan pelayanan yang baik. Dengan pelayanan yang baik 

pelanggan akan merasa dihargai dan dihargai keberadaannya. Hal ini akan 

membuat mereka puas dan dengan kepuasan tersebut mereka akan datang 

kembali bila memerlukan jasa tersebut. 

Dari kedua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tarif yang sesuai 

dan pelayanan yang baik dari pihak perusahaan akan menimbulkan kepuasan 

pada diri pelanggan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kembalinya 

pelanggan pada perusahaan tersebut jika mereka akan menggunakan jasa 

armada bus PO. MAHARANI di Ampel, Boyolali. 



Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa tarif dan 

pelayanan dapat mempengaruhi kepuasan yang diterima oleh pihak pelanggan 

dari PO. MAHARANI di Ampel, Boyolali. 

Bertolak pada hal tersebut di atas maka penulis mencoba 

menjabarkannya dalam bentuk skripsi dalam judul ”PENGARUH TARIF 

DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA 

PO. MAHARANI DI AMPEL BOYOLALI.” 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, beberapa persoalan yang 

teridentifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh tingkat tarif terhadap tingkat kepuasan 

pelanggan  Pada PO. MAHARANI di Ampel, Boyalali. 

2. Seberapa besar pengaruh tingkat pelayanan terhadap tingkat kepuasan                     

pelanggan pada PO. MAHARANI di Ampel, Boyalali. 

3. Seberapa besar pengaruh tingkat tarif dan pelayanan terhadap tingkat 

kepuasan pelanggan pada PO. MAHARANI di Ampel, Boyolali. 

 

C Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh tarif terhadap kepuasan pelanggan pada PO. 

MAHARANI di Ampel, Boyolali. 

2. Untuk menguji pengaruh pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 

pada PO. MAHARANI di Ampel, Boyolali. 



3. Untuk menguji pengaruh tarif dan pelayanan secara bersama terhadap 

kepuasan pelanggan pada PO. MAHARANI di Ampel, Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

Pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan 

manajemen pemasaran, serta diharapkan penelitian ini dapat menambah 

informasi dan referensi bacaan bagi pihak yang membutuhkan.        

      b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dalam 

penentuan langkah-langkah yang diambil dimasa yang akan datang dan 

untuk bahan pemikiran dalam mengambil kebijaksanaan mengenai pengaruh 

tarif dan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelahan penelitian, maka 

dibuat rancangan penulisan sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas Latar Belakang Masalah yang didasari penelitian. 

Didalam bab ini dijelaskan pola Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

 



BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang pengertian pemasaran, asa, tarif. Ditambah 

lagi pengertian tentang kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, kajian pemikiran terdahulu, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metode penelitian, penentuan objek yang 

terdiri atas populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, teknis analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi gambaran umum subyek penelitian, hasil analisa data 

dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi, 

keterbatasan penelitian dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari 

berbagai pihak yang berkepentingan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


