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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi ini, perusahaan yang siap berkompetensi harus memiliki 

manajemen yang efektif. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perlu adanya 

suatu fasilitas yang memadai. Pelayan merupakan salah satu pilihan dari strategi 

pemasaran untuk menciptakan kepuasan konsumen. Secara prinsip, ada tiga kunci 

memberikan pelayanan konsumen yang unggul. Pertama kemampuan memahami 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kedua, pengembangan data base yang lebih 

akurat daripada pesaing (mencakup data kebutuhan dan keinginan setiap segment 

pelanggan dan perubahan kondisi persaingan). Ketiga pemanfaatan informasi-

informasi yang diperoleh dari riset pasar dalam pengembangan relationship 

marketing. Penyampaian layanan harus tepat waktu, akurat dengan 

memperhatikan dan keramahan. Karakteristik lingkungan dunia saat ini ditandai 

oleh perkembangan yang cepat dalam segala bidang. Persaingan bukan hanya 

mengenai seberapa tinggi tingkat produktifitas perusahaan dan seberapa rendah 

tingkat harga produk maupun jasa, namun lebih pada kualitas produk atau jasa 

tersebut, kenyamanan, kemudahan, serta ketepatan dan kecepatan waktu dalam 

pencapaianya, persaingan ekonomi dunia tersebut menjadi semakin ketat sehingga 

menuntut kepiawaian manajemen dalam mengantisipasi setiap perusahaan yang 

terjadi dalam aktivitas ekonomi dunia.     



Untuk menghadapi persaingan tersebut, dunia usaha dituntut untuk mampu 

mengadakan perubahan. Ada tiga cirri gambaran perubahan yang banyak 

dikabarkan, yaitu kesetaraan, keanekaragaman, dan kebaruan. Kesementaraan 

antara lain ditunjukan dengan semakin pendeknya umur suatu produk yang bukan 

disebabkan tidak berfungsinya produk tersebut secara teknis, tetapi karena sudah 

ketinggalan zaman dengan adanya perkembangan teknologi, perubahan selera 

konsumen dan perubahan corak persaingan. Keanekaragaman terlihat dengan 

semakin banyaknya jenis produk yang beredar di pasar yang tidak terbatas pada 

customer’s goods, tetapi juga pada jenis teknologi yang ditawarkan. Selain itu, 

produsen maupun konsumen secara umum sering dihadapkan pada hal-hal baru 

yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, teknologi baru, ilmu pengetahuan 

baru, produk dan jasa baru, gaya hidup baru, harapan-harapan baru, dan 

sebagainya. 

Kualitas merupakan topik yang paling hangat didunia bisnis dan akademik. 

Namun demikian, istilah tersebut memerlukan tanggapan secara hati-hati dan 

perlu mendapat penafsiran secara cermat. Faktor utama yang menetukan kinerja 

suatu perusahaan adalah kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Produk dan 

jasa yang berkualitas adalah produk dan jasa yang sesuai dengan apa yang 

diinginkan konsumennya. Ada banyak sekali definisi dan pengertian kualitas, 

yang sebenarnya definisi atau pengertian yang satu hamper sama dengan definisi 

atau pengertian yang lain. Pengertian kualitas menuru Goetch dan Davis (1995:8) 

“Kualitas adalah sesuatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, 



pelayanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang 

diharapkan”.  

Dalam hal ini yang berkaitan dengan kualitas yaitu pelayanan, pelayanan bias 

berupa jasa dan produk. Pelayanan jasa sering sekali banyak diinginkan oleh 

konsumen untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini bisa dicontohkan melalui 

pelayanan dalam bidang transportasi, tranportasi biasanya bukan merupakan suatu 

kegiatan utama yang menjadi permintaan konsumen (direct demand) tetapi 

merupakan suatu kegiatan yang bersifat ikutan karena ada kegiatan lain yang 

ingin dicapai (derived demand). Sedikit orang yang melakukan suatu perjalanan 

suatu perjalanan hanya karena ingin sekadar berjalan-jalan. Biasanya orang ingin 

melakukan aktivitas tertentu ditempat yang mereka inginkan. Kegiatan 

transportasi adalah suatu aktivitas yang tergantung pada tiga hal, yaitu: (1) 

komplementaris kegiatan antar daerah, (2) transferabilitas, dan (3) opportunity 

cost. Komplementaris adalah suatu kondisi dimana terjadi perbedaan aktivitas 

yang saling mendukung. Tranferabiliitas adalah suatu kondisi yang menyebabkan 

memungkinkan adanya aktivitas perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang 

lain. Opportunity cost adalah suatu nilai tambah yang diharapkan dari upaya 

melakukan sesuatu kegiatan di tempat lain. 

 Masalah ini kita akan memfokuskan pembahasan pada pelayanan dalam 

transportasi darat sebagai sarana angkutan umum yang digunakan secara 

komersial. Konsep pelayanan ini badalah bagaimana membuat suasana nyaman 

selama perjalanan. Tidak sedikit orang yang tidak merasakan kenikmatan 



melakukan perjalanan, misalnya karena tidak terbiasa, mudah mabuk, atau trauma 

pada kendaraan (kecepatan). Bila keadaanya demikian, para petugas pelayanan 

hendaknya bisa memberikan rasa tenang pada penumpang. Pelayanan yang baik 

membuat penumpang merasa lebih nyaman, satu hal yang selalu dilupakan oleh 

bus yang melayani penumpang jarak jauh adalah menyediakan obat anti mabuk 

yang dapat diminum satu jam sebelum perjalanan. Bila pelayanan ini dijalankan 

niscaya perusahaan umum angkutan bus tersebut akan menjadi rebutan 

penumpang, karena penumpang merasa nyaman selama perjalanan. 

Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap 

perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-

satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan 

bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsure lainnya (produk, distribusi, dan 

promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Disamping itu harga 

merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah 

dengan cepat. Berbeda halnya dengan karakteristik produk atau komitmen 

terhadap saluran distribusi. Kedua hal terakhir tidak dapat diubah/disesuaikan 

dengan mudah dan cepat, karena biasanya menyangkut keputusan jangka pendek.  

Harga biasa diungkapkan dengan berbagai istilah, misalnya iuran,tarif, sewa, 

bunga, premium, komisi, upah, gaji, honorarium. Dari sudut pandang pemasaran, 

harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa) 

yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang 

atau jasa. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas yang terjual. 



Selain itu secara tidak langsung harga juga mempengaruhi suatu biaya, karena 

kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya 

dengan efisiensi produksi. Oleh karena penetapan harga mempengaruhi 

pendapatan total dan biaya total, maka keputusan dan strategi penetapan harga 

memegang peranan penting dalam setiap perusahaan. dengan perusahaan 

menetapkan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen, secara langsung 

perusahaan tersebut akan memiliki pelanggan yang banyak, contoh dalam hal ini 

membahas tentang jasa angkuta bus patas jurusan Semarang-Solo. PO SAFARI 

misalnya, dengan armada yang bagus-bagus perusahaan menetapkan harga tiket 

untuk jurusan Semarang-Solo Cuma sebesar Rp. 20.000, sedangkan untuk jurusan 

Semarang-Salatiga atau Salatiga-Solo kita dapat membayar sebesar Rp. 10.000. 

hal ini cukup menguntungkan bagi para konsumen, dengan harga yang relatif 

murah konsumen dapat menikmati pelayanan yang berkualitas dan nyaman dari 

PO. SAFARI tersebut. 

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan agar dapat sukses dalam 

persaingan adalah berusaha mencapai tujuan untuk menciptakan dan 

mempertahankan konsumen. Agar tujuan tersebut tercapai, maka setiap 

perusahaan harus berupaya menghasilkan dan menyampaikan barang dan jasa 

yang diinginkan konsumen dengan harga yang pantas (reansonable). Dengan 

demikian, setiap perusahaan harus mampu memahami perilaku konsumen pada 

pasar sasarannya, karena kelangsungan hidup perusahaan tersebut sebagai 

organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen, 



pihak manajemen perusahaan dapat menyusun peluang yang ada dan 

mengungguli para pesaingnya. Perilaku konsumen sendiri merupakan tindakan-

tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh, 

menggunakan, dan menentukan produk dan jasa, termasuk proses pengambilan 

keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan-tindakan tersebut (Engel et 

al. 1990:19). Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa pemahaman terhadap 

perilaku konsumen bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi cukup sulit dan 

kompleks, khususnya disebabkan oleh banyaknya variabel – variabel tersebut 

cenderung saling berinteraksi. Meskipun demikian, bila hal tersebut dapat 

dilakukan, maka perusahaan yang bersangkutan akan dapat dapt meraih 

keuntungan yang lebih besar daripada para pesaingnya, karena dengan 

dipahaminya perilaku konsumennya, perusahaan dapat memberikan kepuasan 

secara lebih baik kepada konsumennya (Kotler, at al. 1996:19).    

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian menegenai “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN 

KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN  

PO SAFARI JURUSAN SEMARANG – SOLO.” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang dikaitkan dengan judul di atas sangat luas, sehingga tidak 

mungkin dijangkau dan diselesaikan semua. Selain itu, agar tidak terjadi 



kesalahpahaman serta penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas, maka 

peneliti perlu melakukan pembatasan terhadap masalah yang ada. 

1. Kualitas pelayanan dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dapat 

memuaskan kebutuhan dan memenuhi atau melebihi apa yang diinginkan 

konsumen, dalam penelitian ini kualitas pelayanan dibatasi dengan faktor-

faktor: communication, credibility, security, tangibles. 

2. Penetapan harga dalam penelitian ini adalah sebagai indikator nilai bilamana 

harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang 

atau jasa, dalam penelitian ini penetapan harga dibatasi dengan standar harga 

bus patas jurusan Semarang-Solo dan kondisi ekonomi konsumen. 

3. Kepuasan konsumen dalam penelitian adalah respon konsumen terhadap 

evaluasi kesesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan yang 

dirasakan setelah pemakainya. Kepuasan konsumen pada penelitian ini 

dibatasi dengan factor-faktor: tangibles, reliability, responsiveness, 

assurance.  

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, serta pembatasan masalah seperti 

yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada 

PO SAFARI jurusan Semarang – Solo? 



2. Bagaimana pengaruh kebijakan penetapan harga terhadap kepuasan 

konsumen pada PO SAFARI jurusan Semarang – Solo? 

3. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan kebijakan penetapan harga 

terhadap kepuasan konsumen pada PO SAFARI jurusan Semarang – Solo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan pijakan untuk merealisasikan aktivitas yang 

akan dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian ini 

perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang 

akan diteliti, sehingga peneliti akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari 

data sampai pada langkah pemecahan masalah. Adapun tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

pada PO SAFARI jurusan Semarang – Solo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan penetapan harga terhadap kepuasan 

konsumen pada PO SAFARI jurusan Semarang – Solo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kebijakan penetapan 

harga terhadap kepuasan konsumen pada PO SAFARI jurusan Semarang – 

Solo. 

 

 

 



E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi instansi 

Sebagai pedoman atas pertimbangan pimpinan perusahaan dalam 

menentukan kebijakan dan mengatasi masalah yang dihadapi instansi. 

2. Bagi peneliti 

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan sebagai wujud aplikasi 

teori- teori yang diberikan selama berada dibangku perkuliahan. 

3. Bagi peneliti lain 

Dapat digunakan bagi peneliti untuk menealah penelitian selanjutnya 

 

F. Sistematika Penelitian 

Dalam hal ini penulis akan menggambarkan sedikit tentang materi yang akan 

penulis teliti. 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

Sistematika laporan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan tentang definisi kualitas, definisi pelayanan, 

strategi pelayanan, karakteristik pelayanan, definisi harga, tujuan 

penetapan harga, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 



penetapan harga, definisi kepuasan konsumenr, metode pengukuran 

kepuasan konsumen, strategi kepuasan konsumen. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian Metode Penelitian, Jenis 

Penelitian, Tempat Penelitian, Populasi, Sampel, Sampling, Variabel 

Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Uji Instrument, 

Try Out Angket, Uji Prasyarat Analisis dan Teknik Analisis Data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum, pengumpulan data 

dan analisis data 

BAB V  PENUTUP 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


