
 

 

 

 

ANALISIS KEPUASAN PENUMPANG ATAS KUALITAS 

PELAYANAN ANGKUTAN UMUM KABUPATEN JEPARA 

(Studi Kasus : Trayek D.03 Jepara - Welahan) 
 

Skripsi 

 
diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik 

Program Studi Teknik Sipil 

 
 

Oleh 

 

Pingky Anggraeni Sukarno Putri 

NIM. 5113414002 

 
 

PROGRAM STUDI 

TEKNIK SIPIL 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 
2020 



i 

 

 

 

 

ANALISIS KEPUASAN PENUMPANG ATAS KUALITAS PELAYANAN 

ANGKUTAN UMUM KABUPATEN JEPARA 

(Studi Kasus : Trayek D.03 Jepara - Welahan) 

 
Skripsi 

 
diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik 

Program Studi Teknik Sipil 

 
 

Oleh 

 

Pingky Anggraeni Sukarno Putri 

NIM. 5113414002 

 
 

PROGRAM STUDI 

TEKNIK SIPIL 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2020 



ii 

 

 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 
 
Nama : Pingky Anggraeni Sukarno Putri 

NIM 5113414002 

Program Studi : Teknik Sipil S1 

Judul Skripsi : ANALISIS KEPUASAN PENUMPANG ATAS KUALITAS PELAYANAN 

ANGKUTAN UMUM KABUPATEN JEPARA 

(Studi Kasus : Trayek D.03 Jepara - Welahan) 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi Program Studi 

Teknik Sipil S-1, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang 

 

 
Semarang, 16 September 2020 

Pembimbing, 

 

 

 

Prof. Dr. Ir. Bambang Haryadi, M.Sc. 

NIP. 196302251990021001 

 



iii 

 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 
Skripsi dengan judul ANALISIS KEPUASAN PENUMPANG ATAS KUALITAS 

PELAYANAN ANGKUTAN UMUM KABUPATEN JEPARA (Studi Kasus : Trayek D.03 

Jepara - Welahan) telah dipertahankan didepan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Semarang pada tanggal 16 September 2020 

Oleh 

 
Nama : Pingky Anggraeni Sukarno Putri 

NIM 5113414002 

Program Studi : Teknik Sipil S-1 

Panitia, 

Ketua Panitia, 

 

 

 

 

 

 
Aris Widodo, S.Pd., M.T. 

NIP. 197102071999031001 

 
Sekretaris 

 

 

 

 

 

 
Dr. Rini Kusumawardani, S.T., M.T., M.Sc 

NIP. 197809212005012001 

 

Penguji I, 

 

 

 

 
Ir. Agung Sutarto, M.T. 

NIP. 196104081991021001 

Penguji II, 

 

 

 

 
Dr. Alfa Narendra, S.T., M.T. 

NIP. 197705262005011004 

Pembimbing, 

 

 

 

 
Prof. Dr. Ir. Bambang Haryadi, M.Sc. 

NIP. 196302251990021001 



iv 

 

 

 

 

PERYATAAN KEASLIAN 

 

 
Dengan ini saya menyatakan bahwa ; 

 
1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, 

magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Negeri Semarang (UNNES) maupun perguruan 

tingi lain. 

2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak 

lain, kecuali arahan Pembimbing dan masukan Tim Penguji. 

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang 

lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan 

disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

4. Peryataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan 

dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa 

pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma 

yang berlaku di perguruan tinggi ini. 

Semarang, 

 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

 

Pingky Anggraeni Sukarno Putri 
 

NIM 5113414002 



v 

 

 

 

 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 

MOTTO 

 
1. Jangan pernah menyerah apapun ujian yang kamu hadapi (Pingky Anggraeni) 

 
2. Hasil akhir itu yang terpenting (So Ji Sub) 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah Allah SWT., saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk : 

• Bapak (Achmad Sukarno) dan Ibu (Wahyu Retno Wati) yang telah memberikan segala dukungan 

baik doa maupun materi serta perjuangannya membesarkan saya. 

• Suami (Muhammad Samsul Anwar) dan Anak (Rascha dan Rescha) yang telah memberikan 

dukungan dan menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

• Kakak dan Adik (Tiara Wahyu Indriani Sukarno Putri, Aulia Rosa Anggraeni Sukarno Putri, dan 

Muhammad Irchamul Huda Romadhoni) yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta 

bantuan – bantuan saat saya butuhkan. 

• Keluarga besar Bapak Salam dan Bapak Maskuri yang selalu mendoakan kesuksesanku. 

• Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu karena telah membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

• Untuk Almamaterku, Universitas Negeri Semarang. 



vi 

 

 

 

KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 
Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Kepuasan Penumpang Atas 

Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Kabupaten Jepara (Studi Kasus Trayek D.03 Jepara – Welahan). 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Teknik pada Program Studi S1 

Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang. 

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. 

Karena itu pada kesempatan ini penulis ingn menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang atas 

kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Bapak Dr. Nur Qudus, M.T., Dekan Fakultas Teknik yang memberikan kemudahan persetujuan 

dalam memenuhi persyaratan untuk prosedur pembuatan karya tulis ini. 

3. Bapak Aris Widodo, S.Pd., M.T., Ketua Jurusan Teknik Sipil yang telah memberikan bimbingan 

dengan menerima kehadiran penulis setiap saat disertai kesabaran, ketelitian, masukan – 

masukan yang berharga untuk menyelesaikan karya tulis ini. 

4. Ibu Dr. Rini Kusumawardani S.T., M.T., M.Sc., Ketua Program Studi Teknik Sipil S1 yang telah 

memberikan bimbingan dengan menerima kehadiran penulis setiap saat disertai kesabaran, 

ketelitian, masukan – masukan yang berharga untuk menyelesaikan karya tulis ini. 

5. Bapak Prof. Dr. Ir. Bambang Haryadi, M.Sc., Dosen Pembimbing yang penuh perhatian dan 

berkenan memberikan bimbingan disertai kemudahan dalam memberikan bahan dan 

menunjukkan sumber – sumber yang relevan sangat membantu penulis. 



vii 

 

 

 

6. Bapak Ir. Agung Sutarto, M.T., sebagai Dosen Penguji I yang telah memberi masukan berupa 

saran, ralat, perbaikan, komentar dan tanggapan, menambah bobot dan kualitas karya tulis ini. 

7. Bapak Dr. Alfa Narendra, S.T., M.T., sebagai Dosen Penguji II yang telah memberi masukan 

berupa saran, ralat, perbaikan, komentar dan tanggapan, menambah bobot dan kualitas karya 

tulis ini. 

Wassalamualaikum, 

 

Semarang, 16 September 2020 

Penulis 



viii 

 

 

 

ABSTRAK 

Pingky Anggraeni Sukarno Putri, 2020. ANALISIS KEPUASAN PENUMPANG ATAS 

KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN UMUM KABUPATEN JEPARA (Studi Kasus : 

Trayek D.03 Jepara - Welahan). Pembimbing I : Prof. Dr. Ir. Bambang Haryadi, M.Sc 

Kemajuan teknologi saat ini banyak memberikan perubahan pada bidang transportasi,. 

Kabupaten Jepara juga mengalami perubahan tersebut. Saat ini minat masyarakat untuk 

menggunakan angkutan umum sangat rendah. Kepemilikan kendaraan pribadi juga sangat 

berpengaruh pada minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang ada. Menurunnya 

minat masyarakat menggunakan angkutan umum salah satunya disebabkan karena pelayanan 

yang diberikan oleh penyedia jasa tidak sesuai dengan harapan masyarakat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan penumpang, untuk 

mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan penumpang, dan untuk 

mengetahui faktor – faktor apa saja yang harus diutamakan agar dapat menarik minat 

penumpang. Pengumpulan data ini dilakukan selama 3 hari dengan metode penyebaran kuesioner 

kepada penumpang angkutan umum trayek D.03 Jepara – Pecangaan – Gotri – Welahan. 

Kuesioner berisi pertanyaan mengenai indikator yang berpengaruh terhadap tingkat kepuasan 

penumpang atas kualitas pelayanan angkutan umum. Kemudian hasil data yang diperoleh dari 

penyebaran kuesioner diolah dengan metode Customer Satisfaction Index (CSI), Importance 

Performance Analysis (IPA), dan Service Quality atau Servqual. 

Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 154 responden yang terdiri dari 101 orang 

perempuang dan 53 orang laki – laki. Dengan responden terbanyak berusia 17 tahun sampai 24 

tahun yaitu sebanyak 54 orang, dan responden terbanyak berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa 

sebanyak 54 orang juga. Hasil analisis menunjukkan tingkat kepuasan penumpang sebesar 0,69 

yang masuk kedalam kategori “puas”. Sedangkan hasil dari metode IPA yaitu terdapat beberapa 

indikator yang menurut penumpang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi namun tingkat 

kepuasan penumpang masih rendah, indikator tersebut diantaranya adalah angkutan hanya 

mengangkut sesuai kapasitas kendaraan, rasa nyaman selama diperjalanan, adanya pengatur suhu 

ruangan berupa AC, adanya sarana bagi disabilitas, adanya informasi tarif yang berlaku, waktu 

kedatangan dan waktu tempuh pasti. Kemudian hasil dari metode Servqual yaitu hanya 3 

indikator yang dirasa penumpang telah memenuhi harapan mereka yaitu berfungsinya kap 

jendela sebagai sirkulasi udara, penumpang mudah untuk mendapatkan angkutan yang akan 

dinaiki, dan angkutan melayani sesuai trayek yang ditentukan. 

Kata Kunci : Kepuasan penumpang, kualitas pelayanan, CSI, IPA, Servqual 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Sektor transportasi di pedesaan pada umumnya merupakan hal yang sangat penting 

terutama berkaitan dengan kinerja (performance) dalam memfasilitasi mobilitas orang dan 

barang dari desa tempat tinggalnya menuju tempat tujuan yang memiliki jarak cukup jauh. Hal 

ini disebabkan karena sektor transportasi sudah merupakan kebutuhan dasar (basic need) bagi 

kebanyakan manusia. Dalam memperlancar kegiatan manusia sehari-harinya maka dibutuhkan 

sarana transportasi seperti motor, mobil, bus, angkot, dan lainnya. Pada sekitar tahun 1970-an 

hingga akhir 1980-an transportasi angkutan umum mengalami masa kejayaan ketika 

perekonomian Indonesia mulai berkembang dan belum banyak masyarakat yang memiliki 

kendaraan pribadi. Namun setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi, sekitar tahun 2000-an 

kondisi di Indonesia berkembang pesat. Dimulai dengan perbaikan infrastruktur, kemudahan 

fasilitas ekonomi, perataan logistik ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia, dan lainnya. 

Dengan berkembangnya jaman dan peningkatan ekonomi masyarakat maka saat ini telah 

banyak masyarakat yang sudah mempunyai kendaraan pribadi. Penggunaan kendaraanpribadi 

saat ini cenderung lebih tinggi di kota-kota negara berkembang. Banyak faktor yang 

menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi mereka 

daripada menggunakan angkutan umum yang telah ada. Hal ini disebabkan kondisi pelayanan 

angkutan umum yang buruk dan kurang nyaman. Di bandingkan dengan kota-kota besar di 

negara maju, sistem pelayanan angkutan umum pedesaan di negara kita masih sangat tertinggal 

dan cukup memprihatinkan. 

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten 

ini berbatasan dengan Laut Jawa, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak dan  Kabupaten Kudus



2 

 

  

(dapat dilihat pada gambar 2.1 halaman 17 dan gambar 3.2 halaman 40). Kabupaten Jepara 

memiliki luas wilayah 1.004,32 km2 dengan panjang garis pantai 72 km. Kabupaten Jepara 

memiliki 16 kecamatan dan terbagi menjadi 183 desa dan 11 Kelurahan. Sebagian besar 

wilayah di Kabupaten Jepara merupakan tanah kering sebesar 740,052 km2 (73,70%), sisanya 

merupakan tanah sawah sebesar 264,080 km2 (26,30%). Jumlah penduduk Kabupaten Jepara 

pada tahun 2018 sebesar 1.240.600 orang. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jepara sedikit 

meningkat yaitu dari 1.218 pada tahun 2017 menjadi sebesar 1.235 pada tahun 2018. Kabupaten 

Jepara merupakan salah satu Kabupaten yang sudah cukup maju di Jawa Tengah. Terbukti 

dengan banyaknya industri - industri yang telah berdiri di Kabupaten Jepara, dari mulai pabrik 

tekstil, pabrik sepatu, pabrik tas, hingga meubel khas ukiran Jepara. Barang – barang tersebut 

kemudian di distribusikan ke kota – kota di Indonesia hingga dikirim ke luar negeri. Menurut 

BPS Kabupaten Jepara dalam angka 2019, nilai PDRB di Kabupaten Jepara baik dari dasar 

harga berlaku maupun dari dasar harga konstan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. 

Pada tahun 2018 nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 28.064.378,34 juta 

rupiah,persentase kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 8,76% dibandingkan 

dengan tahun 2017, sedangkan untuk nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar 

20.169.685,17 juta rupiah, kenaikan nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar 5,85% 

dibanding dengan tahun 2017 sebesar 5,39%. Aspek – aspek pereknomian di Kabupaten Jepara 

yang paling dominan adalah kategori industri pengolahan sebesar 34,87%, kategori 

perdagangan dan reparasi mobil sepeda motor sebesar 16,68%, dan kategori pertanian, 

kehutanan, perikanan sebesar 13,63%. Kebanyakan masyarakat Jepara bekerja sebagai 

karyawan di pabrik, dan membuat meubel. Banyaknya industri yang ada di Kabupaten Jepara 

tentunya mempengaruhi pendapatan masyarakat. Pendapatan yang tinggi juga akan 

mempengaruhi gaya hidup masyarakat Jepara. Hal ini terbukti dari banyaknya masyarakat yang 

telah memiliki kendaraan pribadi baik itu motor ataupun mobil, bahkan didapati beberapa 

masyarakat memiliki lebih dari satu jenis kendaraan bermotor. Tuntutan agar cepat sampai 
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ketempat bekerja tanpa harus menunggu memaksa masyarakat menggunakan kendaraan 

pribadi mereka. Tercatat pada tahun 2017 banyaknya kendaraan bermotor yang telah terdaftar 

di Kantor Dipenda Propinsi Jawa Tengah cabang Jepara adalah kendaraan sedan / Jeep / St. 

wagon sebanyak 8.274 unit, Bus sebanyak 257 unit, pick up / truk sebanyak 4.870 unit, alat – 

alat berat sebanyak 6 unit, dan sepeda motor sebanyak 73.341 unit. 

Banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi mereka 

daripada menggunakan angkutan umum tentu saja mengakibatkan kepadatan kendaraan dijalan 

raya. Masalah ini salah satunya dapat dipecahkan dengan beralihnya masyarakat menggunakan 

angkutan umum yang telah ada dan disediakan. Jika semakin banyak masyarakat menggunakan 

angkutan umum, maka akan semakin efektif pula penggunaan jalan raya. Dengan kata lain, 

angkutan umum merupakan salah satu pemecah masalah kemacetan yang dihadapi Kabupaten 

Jepara saat ini. 

Dengan kemajuan teknologi saat ini, persaingan dalam dunia transportasi semakin 

terasa. Dibuktikan dengan jumlah transportasi umum yang semakin banyak di lingkup 

Kabupaten Jepara, baik itu yang bersifat daring ataupun luring. Salah satu moda transportasi 

yang telah lama ada di Kabupaten Jepara adalah angkutan pedesaan dalam kota. Menurut 

penyedia jasa angkutan umum, dilihat dari sisi pengguna jasa angkutan umum di Jepara, 

kebanyakan adalah dari kalangan pelajar, penjual yang berjualan dipasar, serta masyarakat 

yang memang tidak punya pilihan lain. Pengguna jasa angkutan umum biasanya menggunakan 

angkutan tersebut karena beberapa alasan, yang meliputi aspek finansial, keterpaksaan keadaan 

dan sistem transportasi massal yang tersedia. Pengguna angkutan ini mayoritas adalah kalangan 

menengah ke bawah, sedangkan masyarakat kelas menengah keatas masih sulit untuk mau 

menggunakan angkutan umum karena tingkat kenyamanan dan pelayanan angkutan umum 

yang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi. 
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Saat ini angkutan pedesaan dalam kota mulai ditinggalkan oleh kebanyakan 

masyarakat. Bahkan di Kabupaten Jepara masyarakat menggunakan angkutan antar kota untuk 

bepergian meskipun jaraknya dekat. Hal ini karena angkutan pedesaan sudah sangat sedikit 

peminatnya sehingga jumlah armada yang masih beroperasi sangat sedikit bahkan jarang 

beroperasi lagi. Oleh karena itu pelayanan yang dapat memberi kepuasan kepada penumpang 

angkutan harus menjadi perhatian khusus bagi setiap pengusaha/operator jasa angkutan umum. 

Pengusaha/operator di bidang jasa angkutan umum harus mengetahui betul hal-hal apa saja 

yang dianggap penting oleh para pengguna jasa angkutan, agar kinerja pelayanan dapat 

memuaskan. Begitu pula kepada pemerintah sebagai regulator yang sekaligus sebagai pelayan 

masyarakat. 

Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009, perusahaan angkutan umum wajib memenuhi 

standar pelayanan minimal yang meliputi: 

a. Keamanan 

 

b. Keselamatan 

 

c. Kenyamanan 

 

d. Keterjangkauan 

 

e. Kesetaraan 

 

f. Keteraturan 

 

Selain standar yang telah diatur dalam undang-undang tersebut terdapat indikator lain 

kinerja pelayanan yang mempengaruhi tingkat kepuasan penumpang. Adapun indikator kinerja 

pelayanan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Kondisi Angkot 

 
b. Kapasitas Angkot 

 
c. Biaya/Ongkos 

 
d. Cara Mengemudi Sopir/Pengemudi 
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Beberapa indikator menunjukkan pelayanan angkutan umum makin hari makin 

menurun, antara lain dengan berkurangnya kenyamanan menggunakan angkutan umum, waktu 

antara atau headway yang tidak tentu, waktu perjalanan/waktu tempuh yang tidak pasti. Kondisi 

fisik kendaraan akibat umur yang terlalu tua juga menjadi salah satu indikasi tingkat 

kenyamanan menurun. Cara mengemudi sopir yang ugal-ugalan juga sangat berpengaruh. 

Banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh sopir angkutan yang ugal-ugalan 

menyebabkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan angkot juga menurun. 

Beberapa indikator ini mencerminkan bahwa kinerja angkutan umum dari sisi 

pelayanannya sudah sangat mengkhawatirkan. Jika kualitas kinerja/pelayanan yang diberikan 

masih di bawah harapan, maka hasilnya akan mengecewakan. Tapi jika kinerja/pelayanan yang 

diberikan sama dengan atau sesuai dengan harapan, maka hasilnya akan tercapai kepuasan. 

Apalagi jika kinerja/pelayanan melebihi dari apa yang diharapkan maka hasilnya akan sangat 

puas. Untuk dapat memberikan kepuasan terhadap penumpang atau pengguna jasa transportasi, 

maka pemilik jasa/operator/pengusaha harus dapat mengetahui apa yang menjadi 

harapan/keinginan pengguna jasa. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti mengidentifikasikan 

masalah yang muncul sebagai berikut: 

1. Masyarakat yang cenderung memilih kendaraan pribadi karena kualitas tingkat pelayanan 

angkutan umum yang ditawarkan tidak sesuai dengan harapan. 

2. Angkutan umum yang semakin hari peminatnya semakin menurun setelah tersedianya 

sarana transportasi umum yang lain. 

3. Kurangnya kualitas pelayanan angkutan umum khususnya angkutan kota di Kabupaten 

Jepara. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

 
Untuk membatasi pembahasan identifikasi masalah yang telah disampaikan, maka 

pembatasan masalah pada penelitian kali ini sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada moda tranportasi angkutan umum. 

 

2. Penelitian hanya dilakukan pada angkutan umum, yaitu angkutan kota Kabupaten Jepara 

dengan trayek nomor no D.03 dengan rute Jepara – Pecangaan – Gotri – Welahan PP. 

3. Standar yang digunakan untuk analisis data mengacu pada Peraturan Keputusan Direktur 

Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.687/J.206/DRJD/2002 tentang pedoman teknis 

penyelenggaraan angkutan penumpang umum di wilayah perkotaan dalam trayek tetap dan 

teratur. 

4. Metode analisis data hasil survei yang digunakan adalah metode Customer Satisfaction 

Index (CSI), Importance Performance Analysis (IPA), dan Service Quality (Servqual). 

5. Pengambilan data primer berupa penilaian terhadap penumpang atas tingkat kepuasan dan 

kepentingan pelayanan angkutan umum. 

6. Variabel yang menjadi objek penelitian yaitu: 

 

• Harapan penumpang atas pelayanan angkutan umum 

 

• Tingkat kepuasan penumpang atas pelayanan yang didapatkan 

 

• Tingkat kepentingan faktor – faktor pelayanan angkutan umum 

 
1.4 Rumusan Masalah 

 
Pokok permasalahan tersebut erat kaitannya terhadap upaya peningkatan kinerja 

angkutan pedesaan dalam kota berdasarkan kepuasan penumpang. 

a. Sejauh mana tingkat kepuasan penumpang angkutan umum trayek D.03 ditinjau dari 

kesesuaian antara kepuasan yang diharapkan dengan yang dirasakan? 
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b. Sejauh mana penilaian penumpang angkutan perkotaan terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh penyedia jasa didasarkan kepada kepuasan dan kepentingan? 

c. Faktor  apakah  yang mempengaruhi kepuasan penumpang berdasarkan penilaian 

penumpang angkutan umum trayek D.03? 

d. Faktor apakah yang dianggap paling penting oleh penumpang? 

 

e. Faktor kinerja angkot apa saja yang harus ditingkatkan dan yang perlu dipertahankan? 

 
1.5 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian yang dimaksudkan untuk memperbaiki sistem pelayanan angkutan 

umum di Kabupaten Jepara, yaitu sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat pengguna pelayanan angkutan pedesaan 

trayek D.03. 

b. Menganalisi faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap penggunaan angkutan pedesaan trayek D.03. 

c. Mengetahui faktor kinerja angkutan umum apa saja yang harus ditingkatkan dan yang perlu 

dipertahankan? 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat 

bagi perkembangan lalu lintas di Kabupaten Jepara, di antaranya: 

1. Mengetahui tingkat kepuasan penumpang angkutan umum pada trayek no D.03 dengan rute 

Jepara – Pecangaan – Gotri – Welahan PP. 

2.  Mengetahui faktor – faktor layanan apa saja yang harus ditingkatkan, dan dipertahankan 

oleh penyedia jasa angkutan umum 

3. Bagi Pemerintah memberikan informasi mengenai keadaan angkutan perkotaan pinggiran 

dan keadaan penumpangnya saat ini sehingga dapat membantu dalam perencanaan 

permodelan transportasi kedepannya di Kabupaten Jepara 
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4. Memberikan kontribusi untuk penelitian tentang angkutan perkotaan di Kabupaten Jepara 

untuk mewujudkan transportasi umum yang ideal. 



 

 

9  

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 
2.1.1 Sistem Transportasi 

 
Sistem transportasi di suatu wilayah adalah sistem pergerakan manusia dan barang 

antara zona asal dan zona tujuan dalam wilayah yang berhubungan. Pergerakan dilakukan 

dengan menggunakan sarana atau moda, sumber tenaga, dan untuk memenuhi keperluan dan 

kebutuhan tertentu (Akbar, 2011). Menurut Siregar, 1995 dalam Adisasmita 2000, 

bertambahnya permintaan jasa transportasi berasal dari bertambahnya kegiatan sektor-sektor 

lain. Menurut Kamaluddin (2003) terdapat empat unsur pokok transportasi yaitu : 

a. Jalan, suatu kebutuhan yang paling penting dalam trasnportasi. Jalan disediakan sebagai 

basis bagi alat angkutan untuk bergerak dari tempat asal ke tempat tujuan. 

b. Alat angkutan, unsur transportasi yang penting. Terbagi dalam jenis – jenis alat angkutan 

darat, angkutan laut, dan angkutan udara. 

c. Tenaga penggerak, yaitu tenaga atau energi yang digunakan untuk menarik atau mendorong 

alat angkutan. 

d. Tenaga pemberhentian/terminal, yaitu tempat suatu perjalanan dimulai maupun berhenti 

atau berakhir sebagai tempat tujuan. 

2.1.2 Karakteristik angkutan umum 

 
Berdasarkan Peraturan Menteri No 98 Tahun 2013, pengertian angkutan adalah 

perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 

kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan menurut Warpani (1990 : 170) angkutan umum 

adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Dalam hal 
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angkutan umum, biaya angkutan merupakan beban angkutan bersama sehingga menjadi lebih 

efisien karena biaya angkutan menjadi murah.Termasuk dalam pengertian angkutan umum 

penumpang adalah angkutan kota (bus,minibus,dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan 

udara (Warpani, 1990). Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan 

menggunakan mobil bus atau mobil penumpang. Pengangkutan orang dibedakan menjadi dua 

layanan,yaitu : 

a. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek 

secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal untuk pelayanan angkutan 

orang. 

b. Tidak dalam trayek adalah pengangkutan orang dengan angkutan umum tidak dalam trayek, 

layanan tidak dalam trayek sendiri terdiri dari : 

- Pengangkutan dengan menggunakan taksi 

 

- Pengangkutan dengan cara sewa 

 

- Pengangkutan untuk keperluan pariwisata 

 

Menurut LPM ITB (1997) terdapat 2 sistem pemakaian angkutan umum, yaitu : 

 

1. Sistem sewa, yaitu kendaraan dioperasikan oleh operator maupun penyewa. Dalam hal ini 

tidak ada rute dan jadwal tertentu yang harus diikuti oleh pengguna angkutan. 

2. Sistem pengguna bersama, yaitu kendaraan dioperasikan oleh operator dengan rute dan 

jadwal yang telah ditentukan. System ini disebut sebagai transit system. Terdapat 2 jenis 

transit, yaitu : 

• Para transit, tidak ada jadwal pasti dan kendaraan dapat berhenti (menaikkan dan 

menurunkan penumpang) disepanjang rutenya. 

• Mass transit, yaiu jadwal dan tempat pemberhentiannya pasti. 
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Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang 

Angkutan Jalan, menyebutkan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan 

teratur terdiri dari : 

a. Trayek antar kota antar propinsi yaitu trayek yang melalui lebih dari satu wilayah Propinsi 

Daerah Tingkat I. 

b. Trayek antar kota dalam propinsi yaitu trayek yang melalui antar Daerah Tingkat II dalam 

satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat I. 

c. Trayek kota yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah Kotamadya Daerah 

Tingkat II atau trayek dalam Daeraah Khusus Ibukota Jakarta. 

d. Trayek pedesaan yaitu taryek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah Kabupaten 

Daerah Tingkat II. 

e. Trayek lintas batas Negara yaitu trayek yang melalui batas Negara. 

 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang 

Angkutan Jalan, trayek kota terdiri dari : 

a. Trayek utama yang diselenggarakan dengan ciri – ciri pelayanan : 

 

1) Mempunyai jadwal tetap 

 

2) Melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan kawasan pendukung 

dengan ciri – ciri melakukan perjalanan ulang –alik secara tetap dengan pengangkutan 

yang bersifat massal, 

3) Dilayani dengan mobil bus umum 

 

4) Pelayanan cepat dan atau lambat 

 

5) Jarak pendek 

 

6) Melalui tempat – tempat yang ditetapkan hanya untuk menaikkan dan menurunkan 

penumpang 

b. Trayek cabang mempunyai ciri – ciri pelayanan : 
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1) Mempunyai jadwal tetap 

 

2) Melayani angkutan antar kawasan pendukung, antara kawasan pendukung dan kawasan 

pemukiman 

3) Dilayani dengan mobil bus umum 

 

4) Pelayanan cepat dan atau lambat 

 

5) Jarak pendek 

 

6) Melalui tempat – tempat yang telah ditentukan untuk menaikkan dan menurunkan 

penumpang 

c. Trayek ranting diselenggarakan dengan ciri – ciri 

 

1) Melayani angkutan dalam kawasan pemukiman 

 

2) Dilayani dengan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum 

 

3) Pelayanan lambat 

 

4) Jarak pendek 

 

5) Melalui tempat – tempat yang telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan 

penumpang 

d. Trayek langsung diselenggarakan dengan ciri – ciri : 

 

1) Mempunyai jadwal tetap 

 

2) Melayani angkutan antar kawasan secara tetap yang bersifat massal dan langsung 

 

3) Dilayani oleh mobil bus umum 

 

4) Pelayanan cepat 

 

5) Jarak pendek 

 

6) Melalui tempat – tempat yang ditetapkan hanya untuk menaikkan dan menurunkan 

penumpang 
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Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 

Tentang Angkutan Jalan, trayek pedesaan diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai 

berikut : 

1) Mempunyai jadwal tetap dan atau tidak berjadwal 

 

2) Pelayanan lambat 

 

3) Dilayani oleh mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum 

 

4) Tersedianya terminal penumpang sekurang-kurangnya tipe C, pada awal pemberangkatan 

dan terminal tujuan 

5) Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan 

 

Di Kabupaten Jepara trayek angkutan umum dibedakan menjadi dua, yaitu angkutan 

perkotaan dan angkutan pedesaan. Berikut adalah Rekapitulasi trayek dan data angkutan 

Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Jepara : 

1) Angkutan Perkotaan 

 

Tabel 2.1 Rekapitulasi Trayek Angkutan Perkotaan Kabupaten Jepara 2018 
 

No Kode 

Trayek 

Uraian Trayek Panjang 
Rute 
(Km) 

Jmlh 
Kendaraan 
(2019) 

1 K. 01 Jepara – Mulyoharjo – Bandengan PP 12 5 

2 K. 02 Jepara Tahunan – Ngabul PP 10 44 

3 K. 03 Jepara – Mantingan – Ngabul PP 11 22 

4 K. 04 Jepara – Tegalsambi – Semat PP 8 4 

5 K. 05 Jepara – Pekeng – Batealit PP 13 8 

6 K. 06 Jepara – Kecapi – Lebak PP 13 9 

7 K. 07 Jepara – Kuwasen – Lebak PP 13 11 

8 K. 08 Jepara – Kuwasen – Kedungcino PP 10 2 

9 K. 09 Jepara – Tahunan – Kecapi – Lebak PP 11 3 

10 K.10 Jepara – Demeling – Suwawal PP 8 5 

11 K. 11 Jepara – Mulyoharjo – Bulungan – Lebak PP 12 6 

12 K. 12 Jepara – Mulyoharjo – Kecapi – Bawu – Ngabul 
PP 

14 1 

13 K. 13 Terminal – Gudang Sawo – Pr Bukit Asri PP 11 3 

14 K. 14 Pekeng – Batealit – Ngasem – Ngabul PP 10 3 

15 K. 15 Terminal Jepara – Ds Krapyak – Ds Langon – Ds 
Sukosono – Ds Bugel (Dk Boro) – Ps Bugel PP 

19 4 

  JUMLAH 130 
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2) Angkutan Pedesaan 

 

Tabel 2.2 Rekapitulasi Trayek Angkutan Pedesaan Kabupaten Jepara 2019 
 

No Kode 

Trayek 

Uraian Trayek Panjang 

Rute 
(Km) 

Jmlh 

Kendaraan 
(2019) 

1 D. 02 Jepara – Bangsri – Kelet PP 37 44 

2 D. 03 Jepara – Pecangaan – Gotri – Welahan PP 27 3 

3 D. 11 Jepara – Mlonggo – Duren PP 15 1 

4 D. 14 Jepara – Senenan – Batealit – Pecangaan PP 23 21 

5 D. 16 Mayong – Pancur – M Lobo PP 28 32 

6 D. 17 Jepara – Kedung – Pecangaan PP 17 61 

7 D. 19 Bangsri – Lebak – Batealit – Pecangaan PP 18 2 

8 D. 20 Ngabul – Tugu munyuk – Panggung – Surodadi – 
Kd. Malang PP 

13 1 

9 D. 21 Daren – Nalumsari – Pringtulis – Mayong – 

Mayong Lor – Mayong Kidul – Paren – 
Ketilengsingolelo – Welahan PP 

18 14 

10 D. 22 Bategede – Ngetuk – Bendanpete – 

Tunggulpandean – Mayong – Mayong Lor – 
Mayong Kidul – Ketilengsingolelo – Paren – 
Welahan PP 

21 6 

11 D. 23 Pasar Kalinyamatan – Purwogondo – M. Gading – 
Guwosobokerto – Kr. Anyar – Ujung Pandan pp 

18 14 

12 D. 24 Ngabul – Ngasem – Raguklampitan – Geneng – 
Damarjati – Banyuputih – Margoyoso – Pasar 
Kalinyamatan PP 

12 0 

13 D. 26 Mlonggo – Sekuro – Jambu Timur – Kawak – 

Guyangan – Kepuk – Ps. Suwaluh – Tanjung – 
Pasar Lebak PP 

13 0 

14 D. 27 Term. Pecangaan – Kr. Randu – Gerdu – Kl. 

Ombo – Tedunan – Karangaji – Kedung Malang 
PP 

17 30 

15 D. 32 Term. Pecangaan – Damarjati – Geneng – 

Raguklampitan – Mindahan Kidul (Dk Damaran) 

– Ds Samosari – Batealit (Dk Setro) – Pasar 

Batealit PP 

22 18 

  JUMLAH 247 

 

 
2.1.3 Pemilihan Moda Tranpostasi 

 
Suatu transportasi dikatan baik apabila waktu perjalanan cukup cepat, frekuensi 

pelayanan cukup, serta aman (bebas dari kemungkinan kecelakaan) dan kondisi pelayanan yang 

nyaman (Martok, 1998 dikutip Miro, 1997). Transportasi bukanlah tujuan akhir 
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melainkan suatu alat untuk mencapai pemenuhan kebutuhan. Untuk mencapai kondisi yang 

ideal sangat ditentukan oleh beberapa faktor komponen transportasi, seperti kondisi jalan serta 

sistem jaringan transportasi dan kondisi kendaraan, dan sikap para pengguna transportasi 

tersebut. Pemilihan moda transportasi merupakan hal terpenting dalam perencaan transportasi. 

Hal ini karena peran angkutan umum dalam berbagai kebijakan transportasi sangat 

berpengaruh. Penggunaan moda transportasi angkutan umum pada ruang jalan jauh lebih 

efisien dari pada moda angkutan pribadi. Selain itu tidak mungkin semua kendaraan pribadi 

dapat ditampung di suatu kota karena kebutuhan jalan yang tentunya sangat luas termasuk 

tempat parkir. Penggunaan moda angkutan pribadi juga dapat menjadi salah satu penyebab 

terjadinya kemacetan disuatu kota. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih moda transportasi 

dibedakan menjadi 3 kategori (Tamrin, 1997) : 

1. Karakteristik pelaku perjalanan 

 

a. Keadaan sosial, ekonomi, dan pendapatan 

 

b. Ketersediaan atau kepemilikan kendaraan 

 

c. Kepemilikan surat izin mengemudi (SIM) 

 

d. Struktur anggota rumah tangga (Pasangan muda, keluarga dengan anak, pensiunan, dan 

lain – lain) 

e. Faktor – faktor lainnya, seperti keperluan mengantar anak sekolah 

 

2. Karakteristik Perjalanan 

 

a. Tujuan perjalanan 

 

Pada negara maju pengguna angkutan umum jauh lebih banyak dibanding dengan 

pengguna angkutan pribadi, karena angkutan umum memiliki ketepatan waktu dan 

tingkat pelayanan yang sangat baik, serta biaya yang relatif murah. 

b. Jarak perjalanan 
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Semakin jauh perjalanan, maka orang akan lebih memilih angkutan umum dibandingkan 

dengan kendaraan pribadi. 

c. Waktu terjadinya perjalanan 

 

3. Karakteristik sistem trasnportasi 

 

Tingkat pelayanan dari masing – masing sarana transportasi merupakan faktor yang 

sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih saran transportasi. Tingkat pelayanan 

dikelompokkan menjadi dua kategori : 

a. Faktor kuantitatif 

 

- Lama waktu perjalanan (waktu di dalam kendaraan, waktu tunggu, dan waktu berjalan 

kaki) 

- Biaya transportasi, misalnya tarif, bahan bakar, dan lain – lain 

 

- Ketersediaan tempat parkir 

 

b. Faktor kualitatif 

 

- Kenyamanan 

 

- Kemudahan 

 

- Keandalan dan keteraturan 

 

- Keamanan 

 
2.1.4 Gambaran Umum Kabupaten Jepara 

 
2.1.4.1 Geografis 

 
Kabupaten Jepara terletak di sisi Utara Provinsi Jawa Tengah, tepatnya pada koordinat 

110° 9’ 48,02” sampai 110° 58’ 37,40”  Bujur Timur, 5° 43’ 20,67” sampai 6° 47’ 25,83” 

Lintang Selatan. Jumlah curah hujan di Kabupaten Jepara ± 2.464 mm dengan jumlah hari 

hujan 89 hari. Suhu udara Kabupaten Jepara terendah pada 21,55 °C dan tertinggi sekitar 33,71 

°C dengan kelembaban rata – rata sekitar 84%. Kabupaten Jepara merupakan salah satu 
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kabupaten yang terletak di Propinsi Jawa Tengah dan beribukota di Jepara. Batas – batas 

Kabupaten ini meliputi : 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa 

 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa 

 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus 

 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak 
 

 
Gambar 2.1 Batas Wilayah Kabupaten Jepara 

 

2.1.4.2 Administratif 

 
Kabupaten Jepara memiliki wilayah seluas 1.004,132 km2 dan terdiri atas 16 kecamatan 

yang dibagi kedalam 195 desa/kelurahan dibawah ini : 
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Tabel 2.3 Jumlah Kecamatan, Luas, Desa/Kelurahan, RT dan RW 
 

 Kecamatan Luas (km2) Desa/Kelurahan RW RT 

1 Kedung 43, 063 18 64 267 

2 Pecangaan 35, 399 12 71 345 

3 Kalinyamatan 24, 179 12 50 341 

4 Welahan 27,642 15 44 217 

5 Mayong 65, 043 18 74 395 

6 Nalumsari 56, 963 15 78 370 

7 Batealit 88, 879 11 52 292 

8 Tahunan 38,906 15 74 312 

9 Jepara 24,667 16 84 308 

10 Mlonggo 42,402 8 51 278 

11 Pakis Aji 60,553 8 38 236 

12 Bangsri 85,352 12 120 443 

13 Kembang 108,124 11 78 333 

14 Keling 123,116 12 66 316 

15 Donorojo 108,642 8 56 259 

16 Karimunjawa 71,200 4 15 54 

Jepara 1.004,132 195 1.015 4.766 

 

 
Berdasarkan tabel diatas wilayah tersempit adalah Kecamatan Kalinyamatan (24,179 

km2) dan wilayah terluas adalah Kecamatan Kembang (108,124 km2), Kecamatan Donorojo 

(108,642 km2), dan Kecamatan Keling (123,116 km2). Kecamatan yang memiliki jumlah desa 

terbanyak adalah Kecamatan Kecamatan Kedung dan Kecamatan Mayong yaitu dengan 18 

desa. Luas wilayah kepulauan di Kabupaten Jepara sebesar 71,200 km2 yang terbagi menjadi 
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lautann dan kepulauan. Terdiri dari 29 Pulau, yaitu 5 pulau berpenghuni dan 24 pulau tidak 

berpenghuni. 

Tabel 2.4 Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten 
 

No Kecamatan Ibukota Kecamatan Jarak ke ibukota 
Kabupaten (Km2) 

1 Kedung Kedung 9 

2 Pecangaan Pecangaan 15 

3 Kalinyamatan Kalinyamatan 18 

4 Welahan Welahan 27 

5 Mayong Mayong 23 

6 Nalumsari Nalumsari 28 

7 Batealit Batealit 12 

8 Tahunan Tahunan 7 

9 Jepara Jepara 0 

10 Mlonggo Mlonggo 9 

11 Pakis Aji Pakis Aji 8 

12 Bangsri Bangsri 16 

13 Kembang Kembang 21 

14 Keling Keling 36 

15 Donorojo Donorojo 38 

16 Karimunjawa Karimunjawa 90 

 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Tahunan memilik jarak terdekat 

dengan ibukota Kabupaten. Sedangkan Kecamatan Karimun jawa merupakan Kecamatan 

Terjauh dari Ibukota Kabupaten Jepara. 
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2.1.4.3 Jumlah Penduduk 

 
Diantara Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Jepara, Kecamatan Karimunjawa 

memiliki jumlah penduduk terendah karena Kecamatan Karimunjawa merupakan kecamatan 

berbentuk kepulauan sehingga tidak banyak penduduk yang bertempat tinggal di kecamatan 

tersebut. Tabel berikut menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Jepara 

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Jepara 2018 
 

No Kecamatan 
Jenis Kelamin (Ribu) Rasio Jenis 

Kelamin Laki - Laki Perempuan Jumlah 

1 Kedung 
39.758 40.300 80.058 0,99 

2 Pecangaan 
43.251 44.287 87.538 0,98 

3 Kalinyamatan 
33.070 33.520 66.590 0,99 

4 Welahan 
38.047 38.957 77.004 0,98 

5 Mayong 
46.192 46.819 93.011 0,99 

6 Nalumsari 
37.501 38.794 76.295 0,97 

7 Batealit 
44.209 44.360 88.569 1,00 

8 Tahunan 
60.193 58.644 118.837 1,03 

9 Jepara 
45.993 45.695 91.688 1,01 

10 Mlonggo 
45.093 43.933 89.026 1,03 

11 Pakis Aji 
31.432 31.229 62.661 1,01 

12 Bangsri 
52.897 52.556 105.453 1,01 

13 Kembang 
35.461 36.685 72.146 0,97 

14 Keling 
31.745 32.505 64.250 0,98 

15 Donorojo 
28.717 29.108 57.825 0,99 

16 Karimunjawa 
4.863 4.786 9.649 1,02 

JEPARA 618.422 622.178 1.240.600 0,99 
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Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Jepara 
 

No Kelompok Umur 
Jenis Kelamin (Ribu) 

Laki - Laki Perempuan Jumlah 

1 0 – 4 
53.614 51.348 104.962 

2 5 – 9 
53.910 50.889 104.799 

3 10 -14 
51.232 48.828 100.060 

4 15 – 19 
52.929 51.942 104.871 

5 20 – 24 
57.192 54.210 111.402 

6 25 - 29 
50.737 49.110 99.847 

7 30 – 34 
45.684 45.946 91.630 

8 35 – 39 
44.822 46.893 91.715 

9 40 – 44 
42.323 42.496 84.819 

10 45 – 49 
38.301 39.861 78.162 

11 50 – 54 
34.918 35.772 70.690 

12 55 – 59 
29.484 30.601 60.085 

13 60 – 64 
24.950 26.141 51.091 

14 65 – 69 
16.596 18.170 34.766 

15 70 – 74 
10.388 13.088 23.476 

16 75 + 
11.342 16.883 28.225 

JUMLAH 618.422 622.178 1.240.600 
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Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur 
 

No Kelompok Umur 
Jenis Kelamin (Ribu) 

Laki - Laki Perempuan Jumlah 

1 0 – 4 
53.614 51.348 104.962 

2 5 – 9 
53.910 50.889 104.799 

3 10 -14 
51.232 48.828 100.060 

4 15 – 19 
52.929 51.942 104.871 

5 20 – 24 
57.192 54.210 111.402 

6 25 - 29 
50.737 49.110 99.847 

7 30 – 34 
45.684 45.946 91.630 

8 35 – 39 
44.822 46.893 91.715 

9 40 – 44 
42.323 42.496 84.819 

10 45 – 49 
38.301 39.861 78.162 

11 50 – 54 
34.918 35.772 70.690 

12 55 – 59 
29.484 30.601 60.085 

13 60 – 64 
24.950 26.141 51.091 

14 65 – 69 
16.596 18.170 34.766 

15 70 – 74 
10.388 13.088 23.476 

16 75 + 
11.342 16.883 28.225 

JUMLAH 618.422 622.178 1.240.600 

 

2.2 Landasan Teori 

 
2.2.1 Metode Customer Satisfaction Index (CSI) 

 
2.2.1.1 Pengguna Jasa (Penumpang) 

 
Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999, jasa adalah setiap layanan berbentuk 

pekerjaan atau presentasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 
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konsumen. Jasa dapat dinilai dari kepercayaan dan pengalaman pelanggan/konsumen, apabila 

konsumen merasa puas dengan pelayanan jasa yang digunakan maka ia akan kembali memakai 

jasa dan menyampaikannya kepada orang lain. Menurut Philip Kotler jasa memiliki empat 

karakteristik,yaitu : 

a. Intangiable (Tidak berwujud) 

 

Jasa memiliki sifat tidak dapat dirasakan dan dinikmati sebelum dibeli oleh konsumen. 

 

b. Inseparibility (Tidak dapat dipisahkan) 

 

Yang yang dihasilkan dari proses produksi dan dirasakan pada waktu yang bersamaan, 

apabila dikehendaki untuk diserahkan kepada pihak lainnya maka akan tetap merupakan 

bagian dari jasa tersebut. 

c. Variability (Bervariasi) 

 

Jasa akan mengalami perubahan, tergantung kepada penyedia jasa, penerima jasa, dan 

kondisi dimana jasa diberikan. 

d. Perishability (Tidak tahan lama) 

 

Daya tahan suatu jasa tergantung situasi yang diciptakan oleh berbagai faktor. 

 

Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk 

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Adapun hak konsumen antara lain adalah: 

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau 

jasa 

- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebt 

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan 

- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 

Dan kewajiban konsumen antara lain adalah : 
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- Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan 

barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan 

- Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa 

 

- Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 

 

Semua hal yang menyebabkan kerugian bagi konsumen/penumpang merupakan 

tanggung jawab dari penyedia jasa. Penumpang memiliki hak perlindungan konsumen yang 

telah diatur dalam UU terkait.. 

2.2.1.2 Kepuasan 

Berikut adalah pendapat dari para ahli mengenai kepuasan 

 

- Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan anara persepsi/kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan 

harapan-harapannya. Kepuasan merupakan prediksi harapan atau kepercayaan pelanggan 

terhadap apa yang akan terjadi (Dharmayanti, 2006) 

- Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja/hasil yang 

dirasakan dengan harapannya (Supranto, 2001) 

- Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang sebagai hasil dari 

perbandingan antara prestasi atau produk yang dirasakan dan yang diharapkan (Rangkuti, 

2006) 

Dari penjelasan diatas maka dapat diperoleh informasi bahwa kepuasan adalah 

perbandingan antara harapan atau keinginan konsumen dengan apa yang dirasakan secara nyata 

dari hasil pelayanan barang/jasa yang digunakan. Kepuasan pelanggan berbanding lurus 

dengan kualitas pelayanan. Semakin baik suatu layanan yang diberikan penyedia saja maka 

secara otomatis tingkat kepuasan penumpang akan meningkat. Sehingga kualitas layanan 

sangat berpengaruh terhadap tingkat kepuasan penumpang. Menurut Kinnear (1991) dijelaskan 

bahwa dalam usaha pelayanan jasa,paling tidak ada 4 faktor yang harus diperhatikan untuk 
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memberikan kepuasan kepada pengguna yaitu aspek kecepatan,keramahan,ketepatan, dan 

kenyamanan. 

2.2.1.3 Customer Satisfaction Index (CSI) 

 
Customer Satisfaction Index (CSI) merupakan metode analisis kuantitatif berupa 

persentase kepuasan pelanggan dalam suatu survei. CSI diperlukan guna mengetahui tingkat 

kepuasan pelanggan secara keseluruhan dengan memperhatikan atribut-atribut penilaian dari 

produk atau jasa. 

Untuk mengetahui besarnya nilai CSI maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

- Menghitung Weighted Factor yaitu mengubah nilai rata-rata tingkat kepentingan menjadi 

persen, sehingga akan didapatkan total 100% 

- Menghitung Weight Score yaitu nilai perkalian antara nilai rata-rata tingkat kepuasan 

dengan kepentingan 

- Menghitung Weight Total yaitu jumlah Weight Score dari semua atribut 

 

- Menghitung Satisfaction Index yaitu Weight Total dibagi skala maksimal yang digunakan 

yang kemudian dikali dengan 100% 

CSI dihitung dengan rumus: 
 

 
𝐶𝑆𝐼 =  

𝑇

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑥 𝑌
 𝑥 100% 

 

Tabel 2. 8 Customer Satisfaction Index Interpretation 
 

No Nilai (CSI) % Keterangan 

1 81 %  - 100 % Sangat Puas 

2 66 % - 80,99 % Puas 

3 51 % - 65,99 % Cukup Puas 

4 35 % - 50,99 % Kurang Puas 
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Tabel 2. 9 Customer Satisfaction Index Interpretation (Lanjutan) 
 

No Nilai CSI (%) Keterangan 

5 0% - 34,99% Tidak Puas 

 

2.2.2 Importance Performance Analysis (IPA) 

 
Metode Importance Performance Analysis (IPA) digunakan untuk mengetahui 

atribut/aspek yang belum memuaskan pelanggan dan yang harus ditingkatkan. Langkah awal 

dalam metode IPA adalah menghitung rata-rata tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan 

pelanggan untuk setiap aspeknya dari banyaknya responden. 

 

 
 

Keterangan : 

 

 �̅� =  
∑ 𝑋

𝑛
 

 

�̅� =  
∑ 𝑌

𝑛  

 

�̅� = Bobot rata-rata tingkat kepuasan 
 

𝑌 ̅= Bobot rata-rata tingkat kepentingan 

n = jumlah responden 

Langkah selanjutnya yaitu menghitung rata-rata tingkat kepentingan dan tingkat 
 

kepuasan untuk seluruh aspeknya dengan rumus: 

 

�̿� =  
∑ 𝑋

𝑝
 

 

 

 

�̿� =  
∑ 𝑌

𝑝
 

 
Keterangan : 

 

�̿� = Bobot rata-rata tingkat kepuasan 
 

�̿� = Bobot rata-rata tingkat kepentingan 

 

p = jumlah aspek 

 

Setelah didapatkan nilai rata-rata dari masing-masing aspek maka dimasukkan ke 

diagram IPA yang terdiri dari empat kuadran yaitu: 
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GRAFIK HUBUNGAN KEPUASAN DAN 
KEPENTINGAN 

KEPUAS
AN 

- Kuadaran I, wilayah yang memuat aspek-aspek dengan tingkat kepentingan yang tinggi 

namun kenyataannya belum sesuai dengan harapan pelanggan. Aspek yang ada pada 

kuadran ini harus segera ditingkatkan kinerjanya 

- Kuadran II, wilayah dengan tingkat kepentingan yang tinggi dan dengan tingkat kepuasan 

yang relatif tinggi pula. Aspek dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan karena 

merupakan penunjang bagi kepuasan pengguna 

- Kuadran III, wilayah dengan tingkat kepentingan yang relatif rendah dan tingkat kepuasan 

yang rendah. Aspek dalam kuadran ini memiliki pengaruh sangat kecil terhadap manfaat 

yang dirasakan pengguna 

- Kuadran IV, wilayah dengan tingkat kepentingan yang rendah namun dengan tingkat 

kepuasan yang tinggi. 

 

 

 
 

KUADRAN I 

 
KUADRAN II 

 

 
KUADRAN III 

 
 

KUADRAN 
IV 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Kuadran Importance Performance Analysis 
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2.2.3 Metode Service Quality atau Servqual 

 
2.2.3.1 Kualitas Pelayanan 

Kualitas bagi penyedia jasa merupakan tolak ukur atas apa yang disediakan dan harus 

dilakukan dengan baik. Kualitas pelayanan adalah segala sesuatu yang fokus kepada usaha- 

usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen agar tercapai kesesuaian dengan 

harapan konsumen. Kualitas jasa terdiri dari 3 komponen utama menurut Gronroos dalam 

Tjiptono (2004) adalah sebagai berikut : 

- Technical Quality 

 

Komponen yang berkaitan dengan hasil dari penyedia jasa yang diterima oleh pelanggan. 

Pelayanan ini berupa pelayanan fisik, perlengkapan dan peralatan yang digunakan dari segi 

teknologi, pemberian pelayanan yang akurat sesuai yang dijanjikan,terpercaya dan 

memuaskan. 

- Funcional Quality 

 

Komponen yang berkaitan dengan kualitas bagaimana cara penyampaian suatu jasa. 

Sesuatu yang banyak berhubungan dengan bagaimaa pelayanan tersebut diberikan kepada 

pelanggan. Yaitu berupa penyampaian informasi yang jelas, kemudahan komunikasi, 

memahami kebutuhan konsumen,perhatian pribadi. 

- Corporate Image 

 

Berhubungan dengan reputasi dari penyedia jasa, yaitu berupa sopan santun dan sifat dapat 

dipercaya,bebas dari bahaya dan keragu-raguan akan penampilan penyedia jasa. Berupa 

bentuk fisik dari penyedia jasa. 

Pelayanan menurut Usmara (2003:231) merupakan bentuk tentang sikap, hubungan 

yang dihasilkan dari perbandingan antara harapan dengan hasil kinerja. Kualitas pelayanan 

dapat diketahui dengan membandingkan persepsi antara persepsi konsumen atas pelayanan 

yang diterima/diperoleh dari pengguna jasa. 
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Kualitas pelayanan berpusat pada usaha pemenuhan kebutuhan dan keinginan 

pelanggan dan ketepatan untuk memenuhi harapan pelanggan/konsumen. Parasuraman (Fandy 

Tjiptono, 2008) mendefinisikan kualitas layanan adalah perbedaan seberapa jauh antara 

kenyataan dengan harapan pelanggan atas layanan yang mereka terima. Menurut Philip Kotler 

(1994) dan Supranto (2006) terdapat lima kriteria penentu kualitas jasa pelayanan yaitu : 

- Reliability (Keandalan) : kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan 

segera,akurat dan memuaskan. 

- Tangibles (Bukti langsung) : meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana 

komunikasi 

- Responsiveness (Daya tanggap) : keinginan staf untuk membentuk pelanggan dan 

memberikan pelayanan secara tanggap 

- confidence (Keyakinan) : mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan dapat 

dipercaya yang dimilik staf bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan 

- Emphaty (Empati) : meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang 

baik,perhatian pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan. 

2.2.3.2 Service Quality atau Servqual 

 
Servqual adalah suatu pilihan skala yang ringkas namun memiliki tingkat kebenaran dan 

kepercayaan cukup tinggi untuk mengetahui bagaimana persepsi dan harapan konsumen 

terhadap pelayanan yang diberikan. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas 

jasa yaitu harapan konsumen dan pelayanan yang diterima. Konsep Servqual digunakan untuk 

menghitung nilai service quality terhadap jasa yang diperoleh dikurangi dengan nilai harapan 

konsumen. Dalam membandingkan antara harapan konsumen dan pelayanan yang diperoleh 

maka akan didapatkan kesenjangan atau gap. Adapun rumus penghitungan skor servqual 

sebagai berikut : 

Q = P − E 



30 

 

  

Keterangan 

 

Q = Kualitas Pelayanan 

 

P = pelayanan yang diterima secara nyata 

E = harapan konsumen 

Dengan penjelasan ; 

 

Jika E > P, maka pelanggan kurang puas atas pelayanan yang diterima 

Jika E = P, maka pelanggan puas atas pelayanan yang diterima 

Jika E < P, maka pelanggan lebih dari puas atas pelayanan yang diterima atau mengalami 

kondisi ideal 

2.2.4 Standar Minimum 

 
Berdasarkan Peraturan Menteri No 98 Tahun 2013 tentang standar pelayanan minimal 

angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek adalah persyaratan 

penyelenggaraan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna 

jasa angkutan. Standar pelayanan minimal tersebut meliputi : 

Tabel 2. 10 Standart Pelayanan Minimal menurut PM No 98 Tahun 2013 
 

No Jenis Uraian 

1 KEAMANAN 

 a. Tanda Pengenal Awak 1. Papan informasi mengenai nama pengemudi yang 

ditempatkan di ruang pengemudi 

2. seragam awak kendaraan 

 b.Informasi trayek dan 

identitas kendaraan 

1. informasi trayek yang dilayani dan dilengkapi logo 

perhubungan 

2. identitas kendaraan meliputi jenis pelayanan, kelas 

pelayanan,dan nama perusahaan angkutan umum 
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Tabel 2. 11 Standart Pelayanan Minimal menurut PM No 98 Tahun 2013 (Lanjutan) 
 

No Jenis Uraian 

2 KESELAMATAN 

 a. Pengemudi  

 1. Kondisi fisik Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental 

 2. Kompetensi Pengemudi memiliki pengetahuan, keterampilan,dan 

perilaku sebagai berikut : 

1. Pengetahuan tentang rute yang dilayani,tata 

cara mengangkut orang dan tata cara berlalu 

lintas 

2. Keterampilan mengemudi kendaraan sesuai 

dengan jenis kendaraan 

3. Sikap dan perilaku yang baik, hormat dan 

ramah terhadap penumpang 

 3. Jam istirahat Pengemudi wajib istirahat paling lama 15 menit setelah 

mengemudikan kendaraan selama 2 jam berturut-turut 

 b. Lampu Senter Alat bantu penerangan 

 b1. Pintu keluar dan atau 

masuk penumpang 

Pintu keluar dan atau masuk penumpang harus tertutup 

pada saat kendaraan berjalan 

 b2. Ban Ban depan tidak diperbolehkan menggunakan ban 

vulkanisir 

 b3.Rel korden (Gorden) di 

jendela 

Posisi rel korden yang terpasang tidak mengganggu 

evakuasi apabila terjadi keadaan darurat (pada saat kaca 

harus dipecahkan) 
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Tabel 2. 12 Standart Pelayanan Minimal menurut PM No 98 Tahun 2013 (Lanjutan) 
 

No Jenis Uraian 

 b4. Alat pembatas kecepatan Alat pembatas kecepatan yang dipasang pada kendaraan 

angkutan umum 

 b5.Pegangan tangan (hand 

grip) 

Pemasangan hand grip pada sandaran tempat duduk 

sepanjang selasar (gang) 

 b6.Pintu keluar masuk 

pengemudi sekurang- 

kurangnya untuk bus sedang 

a. Untuk mesin bus yang berada dibelakang tidak 

ada pintu pengemudi 

b. Untuk pintu didepan hanya boleh digunakan 

teknisi 

 b7.Alat pemukul/pemecah 

kaca (martil) 

Berupa martil yang diletakkan dijendela atau tempat 

yang mudah terjangkau oleh penumpang saat keadaan 

darurat 

 b8.Alat pemadam api ringan 

(APAR) 

Tabung pemadam api yang wajib diletakkan di dalam 

kendaraan 

 b9.Kelistrikan untuk audio 

visual yang memenuhi 

standar nasional Indonesia 

(SNI) 

Kabel listrik untuk fasilitas penunjang 

 b10.Sabuk keselamatan Sabuk keselamatan minimal 2 titik (jangkar) pada 

semua tempat duduk 

 c.Pengecekan terhadap 

kendaraan yang akan 

dioperasikan 

Prosedur pengecekan kelayakan kendaraan sebelum 

beroperasi 
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Tabel 2. 13 Standart Pelayanan Minimal menurut PM No 98 Tahun 2013 (Lanjutan) 
 

No Jenis Uraian 

 d. Dana pertanggungan 

wajib kecelakaan 

penumpang dan dana 

pertanggungan  wajib 

kecelakaan lalu lintas jalan 

Merupakan kewajiban perusahaan angkutan umum 

dalam melaksanakan pelayanan umum 

3 KENYAMANAN 

 a. Kapasitas Angkutan Jumlah angkutan sesuai kapasitas angkutan 

 b. Fasilitas sirkulasi udara Berupa jendela maupun kap di bagian atas kendaraan 

yang dapat dibuka/ditutup 

 c. Fasilitas Kebersihan Berupa tempat sampah dan/atau kantung kertas atau 

plastik 

 c1. Pengatur suhu ruangan Fasilitas pengatur suhu di dalam kendaraan 

menggunakan AC (air conditiener) 

 c2. Larangan merokok Berupa stiker dan dengan gambar dan/atau tulisan 

"Dilarang Merokok" 

4 KETERJANGKAUAN 

 a. Aksesibilitas Memberikan pelayanan sesuai dengan rute yang telah 

ditentukan 

 b. Tarif Biaya dikenakan pada penumpang untuk satu kali 

perjalanan 

5 KESETARAAN 

 Pelayanan Prioritas Pemberian prioritas naik/turun kendaraan 



34 

 

  

Tabel 2. 14 Standart Pelayanan Minimal menurut PM No 98 Tahun 2013 (Lanjutan) 
 

No Jenis Uraian 

6. KETERATURAN 

 a. Informasi Pelayanan Informasi yang berisi : 
 

a. Tarif 

 

b. Trayek yang dilayani 

 b. Kinerja Operasional Kendaraan beroperasi dengan efisien dan ekonomis 

 
2.2.5 Penelitian Terdahulu 

 
Beberapa penelitian terdahulu yang menurut peneliti relevan dengan masalah yang akan 

dibahas antara lain : 

1. Penelitian terdahulu mengenai kepuasan pelanggan dilakukan oleh Zilhardi Idris tentang 

“tingkat kepuasan pengguna angkutan umum di DIY” (2009), Penelitian tersebut bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna angkutan umum di DIY dengan 

menggunakan metode IPA dan CSI. Obyek dari penelitian disini adalah kondisi pelayanan 

operator hubungannya dengan tingkat kepuasan yang diterima pengguna angkutan umum 

bus kota di Yogyakarta. Peneliti menyebar kuesioner kepada 200 penumpang secara 

random terpilih. Hasil dari penelitian tersebut ialah pelayanan angkutan umum di 

Yogyakarta masih terbilang buruk dilihat dari nilai tingkat kesesuaian masih dibawah nilai 

interpretasi CSI. Menurut pengguna factor yang harus dilaksanakan adalah dari segi 

keselamatan,keamanan, dan kenyaman. Serta dari segi ketepatan waktu,ketersedian moda 

perlu ditingkatkan dan dipertahankan. 

2. Penelitian lain juga dilakukan oleh Marnita Aprilyani dan Anita Silvianita (2015) tentang 

“Analisis Kepuasan atas Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Bus Damri di Kota 

Bandung” . Penelitian ini dilakukan pada trayek Leuwipanjang – Dipatiukur non AC. 
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Obyek penelitian ini adalah kepuasan penumpang atas kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh Angkutan Umum bus Damri. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala 

likert. Teknik sampling yang digunakan penulis adalah Nonprobability Sampling. Jenis 

metode Nonprobability yang digunakan adalah sampling incindental. Dari penelitian ini 

dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :1) harapan pelanggan atas kualitas pelayanan bus 

Damri secara keseluruhan berada dalam kategori sangat penting memiliki presentase 

sebesar 89.33%. 2) kinerja kualitas pelayanan secara keseluruhan berada dalam kategori 

baik dengan presentase sebesar 69.74%. 3) tingkat kepuasan pelanggan sebesar 0.77 

berdasarkan hasil indeks kepuasan konsumen,yang berarti penilian pelanggan dalam 

kategori tidak puas. 4) aspek-aspek yang perlu segera diperbaiki adalah dari segi 

kenyamanan, kebersihan, ketepatan kedatangan dan keberangkatan, serta keamanan. 

3. Penelitian lain juga dilakukan oleh Ferdinand Fassa, Fredy Jhon P.S, dan Tri Nugraha 

Adikesuma dengan judul “Analisa Tingkat Kepuasan Penumpang Terhadap Kinerja 

Pelayanan Shuttle Bus di Kota Mandiri”. Obyek penelitian ini adalah Shuttle Bus yang 

berada di daerah Serpong Utara, Tangerang Selatan yaitu Suteraloop. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengevaluasi kinerja pelayanan Suteraloop melalui survei kepuasan 

pengguna. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode Importance 

Performance Analysis (IPA). Hasil dari penelitian ini adalah dari 20 faktor yang 

memengaruhi kinerja pelayanan terdapat 13 faktor yang telah memiliki layanan dengan 

tingkat kepentingan dan kinerja yang tinggi. Terdapat 4 faktor dengan tingkat kepentingan 

tinggi namun tingkat pelayanan masih rendah dan perlu ditingkatkan yaitu waktu tunggu, 

waktu tempuh, lokasi bus berhenti dan cakupan rute yang masih sedikit. Serta 3 faktor yang 

memiliki tingkat kepentingan dan kinerja pelayanan yang rendah yaitu informasi 

pemberhentian bus, informasi rute di dalam bus, dan hand railing yang sangat nyaman. 
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4. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Ibnu Sholichin dengan judul “Analisa Kepuasan 

Penumpang Angkutan Kota terhadap Sistem Pelayanan Angkutan Kota di Kota Sidoarjo”. 

Pada penelitian ini penulis menyebar kuesioner di 6 rute trayek. Yaitu trayek HP (Terminal 

Larangan – Sedati Agung), trayek HB1 (Terminal Larangan – Pasar Tulangan), trayek HB2 

(Terminal Larangan – Prambon), trayek HM1 (Terminal Larangan – Sudimro Medalem), 

trayek LS (Terminal Larangan – Sidodadi), trayek HD (Terminal Larangan – Candi). 

Masing-masing rute trayek sebanyak 30 responden. Pada penelitian ini, kuesioner yang 

telah disebar kemudian di olah dengan uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil 

kuesioner yang telah disebar, menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

penumpang terhadap kinerja angkot adalah ketetapan jadwal waktu dalam menunggu 

angkot, kapasitas penumpang (load factor), pelayanan angkot dengan frekuensi yang tinggi. 
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5.1 Kesimpulan 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Kepuasan Penumpang atas Kualitas Layanan 

Angkutan Umum Trayek D.03 Jepara – Welahan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara jumlah armada yang masih 

beroperasi pada Trayek D.03 Jepara – Welahan sebanyak 3 armada. Namun pada data 

yang didapat dilokasi, banyaknya armada yang masih beroperasi sebanyak 1 armada 

2. Hasil olah data dengan metode CSI nilai kepuasan penumpang akan layanan yang 

diberikan memiliki nilai 0,69 yang masuk kedalam kategori “puas”. 

3. Hasil olah data menggunakan metode IPA, masih terdapat beberapa indikator yang 

menurut penumpang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi namun kepuasan yang 

dirasakan penumpang rendah. 

4. Dari hasil olah data dengan metode Servqual hampir tingkat kepuasan seluruh indikator 

dibawah harapan yang diinginkan penumpang, sehingga menimbulkan nilai 

kesenjangan yang besar. Hanya ada 3 indikator yang dinilai penumpang sudah 

memenuhi harapan yang mereka inginkan. 

Berdasarkan hasil olah data dari tiga metode tersebut dapat disimpulkan bahwa secara 

keseluruhan tingkat kepuasan penumpang angkutan pedesaan trayek D.03 berada dalam 

kategori puas. Meskipun tingkat kepuasan penumpang berada dalam kategori puas, namun jika 

dilihat dari tingkat kepuasan tiap indikator yang ditanyakan maka terdapat beberapa indikator 

yang dirasa penumpang belum memuaskan atau masih berada dibawah harapan mereka. 

Indikator – indikator tersebut telah dikelompokkan kedalam kuadran hubungan kepentingan 

dan kepuasan. Indikator – indikator yang berada dalam kuadran I harus di tingkatkan agar 
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penumpang merasa puas akan pelayanan yang di berikan. Indikator – indikator yang termasuk 

dalam kuadran II harus dipertahankan kualitas pelayanannya. Indikator – indikator yang berada 

dalam kuadran III harus lebih diperhatikan oleh penyedia jasa agar kualitas pelayanan dapat 

ditingkatkan. Besarnya nilai kesenjangan yang diperoleh dari harapan penumpang akan kualitas 

yang diberikan dengan nilai kepuasan yang mereka terima juga harus menjadi perhatian para 

penyedia jasa angkutan umum. Kualitas pelayanan yang tidak sesuai atau berada dibawah 

harapan penumpang akan mempengaruhi minat penumpang menggunakan angkutan umum 

tersebut. Kepuasan yang dirasakan oleh penumpang salah satunya dipengaruhi oleh keadaan 

sosial, kebutuhan dalam penggunaan angkutan umum, ketersediaan dan kepemilikan kendaraan 

pribadi. Meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan tentunya akan menarik minat 

penumpang untuk menggunakan angkutan umum D.03 

5.2 Saran 

 
Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, antara lain : 

 
1. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan beberapa metode olah data didapatkan 

kesimpulan bahwa pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan umum masih 

dibawah harapan para penumpang. Aspek – aspek yang perlu ditingkatkan pelayanannya 

adalah dari segi atribut kendaraan, sarana dan prasarana, dan informasi bagi penumpang 

meliputi trayek dan tarif. Diharapkan para penyedia jasa / pemerintah lebih memperhatikan 

kualitas pelayanan yang diharapkan sehingga dapat menarik minat para penumpang untuk 

menggunakan angkutan umum. 

2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya tidak hanya pada trayek D.03, namun trayek – 

trayek yang lain, agar dapat menjadi perbandingan kepuasan penumpang akan kualitas 

layanan angkutan umum di Kabupaten Jepara. 

3. Menurut peneliti, menurunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum disebabkan 

oleh tingkat pelayanan yang dirasa masyarakat masih kurang dan tingginya kepemilikan 
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kendaraan pribadi masyarakat di Kabupaten Jepara. Sehingga pemerintah perlu membuat 

peraturan mengenai kepemilikan jumlah kendaraan dan layanan transportasi umum. 
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