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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan PT Kereta 
Api Indonesia (PT KAI) mempengaruhi terhadap kepuasan konsumen pada kereta 
api kelas eksekutif Taksaka. Pengambilan sampel menggunakan incidental 
samplin. Data penelitian diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada 100 
responden. Analisis data dengan beberapa uji prasyarat, uji hipotesis, uji analisis 
one way anova, dan regresi linear berganda.Tidak terdapat perbedaan kualitas 
pelayanan yang diberikan KA Taksaka kelas  eksekutif antara konsumen pria dan 
wanita. Karyawan dalam memberikan informasi, berpenampilan baik, pelayanan 
ramah, dan mampu mengatasi keluhan konsumen maka konsumen akan merasa 
puas. Semakin cepat daya tanggap karyawan KA Eksekutif Taksaka terhadap 
konsumen, maka konsumen akan merasa puas. KA Eksekutif Taksaka tidak 
mampu memberikan jaminan secara pasti tentang pelayanan keamanan sehingga 
akan memberikan ketidak puasan konsumen pengguna.Semakin memberikan 
empati pelayanan karyawan KA Eksekutif Taksaka, maka konsumen akan merasa 
puas. Karyawan KA Eksekutif Taksaka kurang mampu memberikan bukti fisik 
yang baik sehingga akan memberikan ketidak puasan konsumen pengguna. 
Kualitas pelayanan meliputi kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan bukti 
fisik berpengaruh secara bersama-samater hadap kepuasan konsumen pada kelas 
eksekutif. 
 
Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Kepuasan Konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayan masyarakat, yang 

seharusnya memberikan kontribusi yang baik khususnya dalam pelayanan 

publik, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-

pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan 

publik itu sendiri sudah tertulis dalam Undang-Undang, pasal 1 Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan 

pengertian pelayanan publik sebagai berikut : “Pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa dan /atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. 

Sebagai masyarakat Indonesia itu sendiri tidak dapat dipisakan dari 

adanya pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi sangat penting karena 

senantiasa berhubungan dengan masyarakat banyak yang memiliki 

keanekaragaman serta tujuan yang beragam. Pelayanan publik yang sering 

dibutuhkan oleh masyarakat berupa barang publik maupun jasa publik. 

Contohnya dari bentuk pelayanan barang meliputi jalan raya, air bersih, 

listrik, dan sebagainya. Sedangkan dalam bentuk jasa publik meliputi 

pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan 

penyelenggaraan transportasi. 

1 
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Penyelenggaraan transportasi di Indonesia saat ini sudah semakin 

beragam dari transportasi darat, udara, maupun laut. Pelayanan publik yang 

menyelenggarakan trasportasi darat berupa becak, bemo, ojek, bus, maupun 

kereta api. Dalam menanggapi kebutuhan trasportasi, kualitas pelayanan 

menjadi dasar yang dapat mempengaruhi pilihan konsumen untuk memilih 

berbagai jenis jasa yang berkembang saat ini. Dalam era perkembangan dan 

pertumbuhan penduduk yang begitu pesat menyebabkan manusia cenderung 

memilih trasportas cepat dan terjangkau, serta bebas hambatan. Sehingga 

masyarakat akan menuntut pelayanan dan fasilitas yang lebih baik sesuai 

dengan kebutuhan, sehingga konsumen lebih teliti dalam memilih segala 

sesuatu yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. 

Di Indonesia sendiri salah satu jenis trasportasi yang dapat dijadikan 

alternatif untuk membantu mengatasi permasalahan kebutuhan tranportasi 

masyarakat adalah kereta api. Kereta api merupakan alat transportasi dengan 

multi keunggulan komparatif seperti hemat bahan bakar, energi, rendah 

polusi, bebas macet, bersifat massal. Selain itu kereta api juga merupakan 

alat transportasi yang adaptif dengan tugas pokok dan fungsi mobilisasi arus 

penumpang dan barang di atas rel serta memiliki peran strategi dalam 

ekonomi nasional. Transportasi yang berperan sangat penting seharusnya 

kereta api lebih seimbang dengan tingkat kebutuhan  dan tersedianya 

pelayanan angkutan yang aman, ramah, cepat, lancar, tertib, nyaman, 

selamat, dan efisien. 
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PT Kereta Api Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa pelayanan angkutan darat. Stasiun Tugu Yogyakarta 

merupakan salah satu stasiun dari PT KAI Wilayah Daop VI Yogyakarta. 

Wilayah Yogyakarta merupakan daerah potensial untuk mengembangkan 

bisnis transportasi karena kota Yogyakarta sendiri sebagai tujuan utama para 

pelajar dari berbagai kota untuk menggali ilmu di kota yang sering disebut 

kota pelajar ini. Tidak hanya itu Yogyakarta saat ini juga sebagai kota 

wisata dengan banyak wisata yang istimewa, sehingga tidak hanya 

wisatawan daerah dan lokal, melainkan wisatawan luar pun juga ikut 

menghiasi kota Yogyakarta. Maka PT Kereta Api Indonesia harus 

menggunakan strategi pemasaran jasa yang benar terutama berkaitan dengan 

kualitas pelayanan agar dalam persaingan bisnis tidak mengalami 

kegagalan. 

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin hari semakin 

kopentitif, setiap perusahaan memerlukan strategi dan tenaga yang terampil 

dan kompeten untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut. PT Kereta 

Api Indonesia telah membuat inovasi dengan menyajikan pelayanan kereta 

dari kereta kelas ekonomi, kelas bisnis, dan kelas eksekutif. Setiap kelas 

pada kereta api memiliki kualitas pelayanan dan fasilitas masing-masing. 

Salah satu fasilitas layanan kereta api adalah kelas eksekutif. Di wilayah 

Yogyakarta PT KAI mengoperasikan satu kereta api eksekutif Taksaka 

jurusan Yogyakarta Stasiun Tugu – Jakarta Gambir (http://kereta-

api.info/kereta-api-taksaka-4967.htm). Dalam kelas ini fasilitas dan layanan 
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sangat diutamakan. Baik kecepatan, desain interior kereta, karyawan dan 

kenyamanan. Jadi kualitas layanan pada kelas ini menjadi standar kepuasan 

konsumen dalam menggunakan jasa layanan Kereta Api Eksekutif tersebut. 

Pemasaran menjadi pendorong untuk memberikan pelayanan kepada 

pelanggan memikirkan dan menciptakan nilai dan kepuasan tertinggi pada 

pelanggan. PT KAI sendiri dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

memberikan patokan harga tersendiri terhadap kereta api Eksekutif Taksaka 

dengan harga yang terbilang tidaklah terjangkau dibandingkan kereta api 

kelas Ekonomi maupun Bisnis, yaitu Rp 260.000,00 – Rp 380.000,00. Hal 

tersebut memicu pertanyaan bagi para pengguna kereta api bagaimana 

kualitas pelayanan dan fasilitas pada kereta tersebut. Sedangkan saat ini 

kereta api semakin meningkatkan kualitas tidak hanya kelas Eksekutif 

melainkan pada kelas Ekonomi dan bisnis.  

Tanggapan konsumen tentang pelayanan PT KAI menilai kebersihan 

dan kenyamanan memang bisa di unggulkan seperti kelas bisnis dan 

eksekutif, tetapi kelemahan PT KAI masalah quality control, contoh ketika 

pemunculan I kelas eksekutif Bima yang sangat bagus menjadi jatuh ketika 

muncul Argo Bromo. Ketika akan ada kenaikan tarif maka fasilitas 

ditingkatkan, tetapi setelah tarif naik fasilitasnya menjadi biasa saja. 

 (http://www.indomedia.com/bernas/2008/31/UTAMA/31bis2.htm). 

Dengan melihat kinerja layanan dan fasilitas yang diberikan PT KAI 

khususnya kereta api eksekutif maka peneliti ingin meneliti PT KAI di 

Stasiun Tugu Yogyakarta khususnya pada kereta eksekutif Tansaka yang 
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sangat mengutamakan kualitas pelayanan. Maka untuk mengetahui lebih 

jauh mengenai persoalan kualitas pelayanan yaitu dengan mengangkat 

judul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan PT Kereta Api Indonesia 

(PT KAI) Terhadap Kepuasan Konsumen pada Kereta Api Kelas 

Eksekutif Taksaka. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah yang telah disampaikan diatas maka dapat dirumusan sebagai 

berikut: “bagaimana pengaruh kualitas pelayanan PT Kereta Api Indonesia 

(PT KAI) terhadap kepuasan konsumen pada kereta api kelas eksekutif 

Taksaka?” 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas tidak 

semua permasalahan akan dibahas. Hal ini mengingat adanya keterbatasan 

untuk memperdalam analisis terhadap data yang akan diteliti. Untuk itu perlu 

adanya suatu pembatasan masalah, yaitu pada bagaimana pengaruh kualitas 

pelayanan PT Kereta Api Indonesia khususnya kereta api Tansaka jurusan 

Yogyakarta-Jakarta (Gambir) terhadap kepuasan konsumen. 

 

 

 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



1.4. Tujuan Peneliti 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari peneliti adalah untuk 

mengetahui apakah kualitas pelayanan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) 

mempengaruhi terhadap kepuasan konsumen pada kereta api kelas eksekutif 

Taksaka. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan agar bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini. Manfaat yang 

dapat diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembaca, serta dapat digunakan 

sebagai literature dalam pelaksanaan penelitian dimasa yang akan datang. 

Memberikan pandangan untuk tetap melaksanakan upaya perbaikan dalam 

pelaksanaan pelayanan publik khususnya dalam bidang jasa yang 

dilaksanakan oleh PT Kereta Api Indonesia sehingga mampu memberikan 

inovasi-inovasi terbaru dan memberikan pelayanan lebih berkualitas lagi. 

Berdasarkan tujuan tersebut, peneliti menjabarkan manfaat penelitian sebagai 

berikut: 

1.5.1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai studi lanjut untuk mencapai gelar 

kesarjanaan serta sebagai implementasi dari ilmu yang telah ditempuh 

selama bangku kuliah. Memberikan wawasan dan pengalaman berfikir 

bagi penulis terutama tentang penelitian yang dilakukan. 
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1.5.2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan yang berhubungan 

dengan kualitas pelayanan serta fasilitas, sehingga dapat digunakan 

sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. 

1.5.3. Bagi STIE Widya Wiwaha 

Untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi 

mahasiswa program Studi Ekonomi Manajemen pada khususnya dan 

mahasiswa STIE Widya Wiwaha pada umunya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori  

2.1.1. Pemasaran 

2.1.1.1. Definisi Pemasaran 

Konsep pemasaran pada dasarnya lebih berurusan 

dengan pelanggan dibandingkan fungsi bisnis lainnya. 

Memahami, menciptakan, mengkomunikasikan, memberikan 

nilai dan juga kepuasan kepada konsumen adalah inti dari 

pemikiran dan konsep pemasaran modern. Namun secara 

singkat pengertian  pemasaran adalah sebagai berikut:  

Menurut William J. Stanton dalam bukunya, Pemasaran 

(Marketing) adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang 

dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan yang dapat memuaskan 

dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen 

potensial. (William J. Stanton, 1999:7-8) 

Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial 

dimana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka 

butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran 

nilai yang lain.  (Kotler dan Amstrong,     2006:6). Sedangkan 

menurut Mursid (2003: 26) pemasaran adalah semua kegiatan 
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usaha yang bertalian dengan arus penyerahan barang dan 

jasa-jasa dari prodisen ke konsumen. 

Dalam konteks bisnis yang lebih sempit, pemasaran 

mencakup menciptakan hubungan pertukaran muatan nilai 

dengan pelanggan yang menguntungkan. Sehingga 

pemasaran atau marketing dapat kita simpulkan sebagai 

proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan 

dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, 

dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai 

imbalanya. 

2.1.1.2. Ruang Lingkup Pemasaran 

Menurut Mursid (2003:26) ada empat hal yang 

mencakup atau melingkupi pada kegiatan pemasaran: 

2.1.1.2.1. Product (produk) 

Menyangkut pemilihan barang atau jasa 

yang ditawarkan secara tepat. 

2.1.1.2.2. Price (harga) 

Menyangkut penetapan harga jual barang 

yang sesuai dengan kualitas barang dan dapat 

dijangkau oleh konsumen. 
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2.1.1.2.3. Place (tempat) 

Menyangkut pemeliharaan cara 

pendistribusian barang dan jasa sehingga sampai ke 

tangan konsumen. 

2.1.1.2.4. Promotion (promosi) 

Menyangkut pemeliharaan kebijaksanaan 

promosi yang tepat, sesuai dengan barang atau 

jasa. 

2.1.1.3. Proses Pemasaran: 

Menurut menurut Kotler dan Armstrong (2006: 6-9) 

ada 5 langkah proses pemasaran, yaitu: 

2.1.1.3.1. Memahami pasar dan kebutuhan pelanggan 

a. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan 

b. Penawaran pemasaran (produk, jasa, 

pengalaman) 

c. Nilai dan kepuasan 

d. Pertukaran dan hubungan 

e. Pasar  

2.1.1.3.2. Kebutuhan dan keinginan 

a. Kebutuhan (Needs) adalah keadaan perasaan 

dari kekurangan. Kebutuhan manusia meliputi 

kebutuhan fisik akan makanan, pakaian, 
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kehangatan dan keamanan. Kebutuhan sosial 

akan kebersamaan dan perhatian. 

b. Keinginan (Want) adalah kebutuhan manusia 

yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian 

seseorang. Keinginan terbentik oleh masyarakat 

dan dipaparkan dalam bentuk objek yang bisa 

memuaskan kebutuhan. 

c. Permintaan (demand) adalah keinginan dapat 

berubah menjadi sebuah permintaan saat 

keinginan tersebut terbentuk oleh masyarakat 

dan dipaparkan dalam bentuk objek yang bisa 

memuaskan kebutuhan. 

2.1.1.3.3. Penawaran pasar, produk, jasa, dan pengalaman 

Penawaran pasar (market offering) adalah 

suatu kombinasi produk, jasa, informasi, atau 

pengalaman yang ditawarkan ke pasar untuk 

memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. 

Penawaran pasar tidak terbatas pada produk fisik. 

Penawaran pasar juga meliputi penawaran jasa, 

aktivitas, atau keuntungan untuk di jual yang pada 

intinya tidak berwujud dan tidak memiliki 

kepemilikan apapun, seperti perbandakan, 
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penerbangan, hotel, persiapan pajak, dan jasa 

perbaikan rumah. 

2.1.1.3.4. Nilai dan Kepuasan Pelanggan 

Konsumen biasanya menghadapi sejumlah 

produk besar dan jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan tertentu. Pelanggan akan membentuk 

ekspektasi tentang nilai dan kepuasan yang akan 

diberikan berbagai penawaran pasar dan membeli 

berdasarkan ekspektasinya. Pelanggan yang tidak 

puas sering berganti ke pesaing dan menjelek-

jelekkan produk yang mereka beli kepada orang 

lain. 

2.1.1.3.5. Pertukaran dan hubungan 

Pertukaran(exchange) adalah tindakan 

untuk mendapatkan objek yang diinginkan dari 

seseorang dengan menawarkan sesuatu dengan 

imbalannya. Dalam arti yang lebih luas, pemasar 

berusaha membangkitkan respon terhadap 

sejjumlah penawaran pasar. 

Pemasaran sendiri terdiri dari tindakan 

yang diambil untuk membangun dan 

mempertahankan hubungan pertukaran yang 
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diinginkan dengan pelanggan yang dituju yang 

melibatkan produk, jasa, ide, atau objek lain. 

2.1.1.4. Pasar 

Pasar (market) adalah kumpulan pembeli aktual dan 

potensial dari suatu produk. Para pembeli ini mempunyai 

kesamaan kebutuhan atau keinginan tertentu yang dapat 

dipuaskan melalui hubungan pertukaran. (Kotler, 2006:6-9). 

2.1.2. Jasa 

2.1.2.1. Definisi Jasa 

Jasa sering dipandang sebagai suatu fenomena yang 

rumit. Kata ‘jasa’ (service) itu sendiri mempunyai banyak 

arti, mulai dari pelayanan pribadi (personal service) sampai 

jasa sebagai suatu produk. Berikut ini beberapa pengertian 

jasa dari para ahli: 

Jasa itu sebagai deeds (tindakan, prosedur, aktifitas); 

proses-proses, dan unjuk kerja yang intangible. Jasa dari 

sisi penjualan dan konsumsi secara kontras dengan barang: 

“Barang adalah suatu objek yang tangible yang dapat 

diciptakan dan dijual atau digunakan setelah selang waktu 

tertentu ( Adrian Payne: 8). Jasa adalah intangible (seperti 

kenyamanan, hiburan, kecepatan, kesenangan, dan 

kesehatan) dan perishable ( jasa tidak mungkin disimpan 

sebagai persedian yang siap jual atau dikonsumsi saat 
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diperlukan). Jasa diciptakan dan dikonsumsi secara 

simultan. (Danang Sunyoto, 2012: 232). 

Menurut Kotler dalam Yazid, Jasa adalah  setiap 

tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu 

pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangible dan tidak 

menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. 

Produksinya bisa dan bisa juga tidak terikat pada suatu 

produk fisik. 

Jasa juga dapat diartikan adanya keterikatan aspek 

interaksi antara pihak konsumen dan pihak produsen (jasa), 

meskipun pihak-pihak yang terlibat tidak selalu menyadari. 

Jasa bukanlah suatu barang, melainkan suatu proses atau 

aktifitas yang tidak berwujud. (Lupiyoadi dan Hamdani, 

2006: 6) 

Sedangkan menurut Tjiptono (1997: 23), jasa 

merupakan aktifitas, manfaat atau kepuasan yang 

ditawarkan untuk dijual.  

Dari beberbagai definisi diatas, tampah bahwa 

didalam jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak 

konsumen dan pemberi jasa, meskipun pihak-pihak yang 

terlibat tidak selalu menyadari. Jasa juga bukan merupakan 

barang, akan tetapi jasa adalah suatu proses atau aktifitas, 

dan aktifitas-aktifitas tersebut tidak berwujud. 
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2.1.2.2. Karakteristik Jasa 

 Jasa memiliki empat karakteristik khusus: 

2.1.2.2.1. Jasa tak berwujudu (service intangibility) 

Bahwa jasa tidak dapat dilihat, 

dirasakan, diraba, didengar, atau dibaui, 

sebelum jasa itu dibeli. Untuk mengurangi 

ketidak pastian, maka para calon pembeli akan 

mencari tanda atau bukti dari mutu jasa 

konsumen mencari bukti kualitas jasa 

berdasarkan enam hal berikut: 

a. Tempat 

Eksterior dan interiornya seharusnya 

mempunyai sudut-sudut yang bersih. Tata 

letak meja dan arus lalu-lintas seharusnya 

direncanakan dengan seksama. Antrean tidak 

boleh terlalu panjang. 

b. Orang 

Karyawan seharusnya sibuk dan seharusnya 

terdapat pula karyawan yang jumlahnya 

mencukupi untuk menangani beban kerja. 

c. Peralatan 

Komputer, mesin fotokopi, meja seharusnya 

tampak “canggih”. 
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d. Bahan komunikasi 

Bahan cetakan -teks dan foto- seharusnya 

menggambarkan efisiensi dan kecepatan. 

e. Simbol 

Nama dan simbolnya seharusnya 

menggambarkan layanan yang cepat. 

f. Harga  

Harga yang masuk akal dan dapat pula 

dipadukan dengan berbagai macam promosi 

penjualan, seperti bonus, diskon dan lain-

ikan. 

2.1.2.2.2. Jasa tak terpisahkan (service inseparability) 

Bahwa jasa tidak dapat dipisahkan dari 

penyedianya, tanpa mempedulikan apakah 

penyedia jasa itu orang atau mesin. 

2.1.2.3.2. Variabilitas jasa (service variability) 

Bahwa kualitas jasa bergantung pada 

siapa yang menyediakan jasa itu dan kapan, 

dimana, dan bagaimana jasa itu disediakan. 

2.1.2.3.3. Jasa dapat musnah (service variability) 

Bahawa jasa tidak dapat disimpan untuk 

dijual atau digunakan beberapa saat 
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kemudian.(Kotler dan Amstrong, 2006: 292-

293) 

2.1.2.3.Diferensiasi Jasa 

Menurut Tjiptono (2008: 147) perusahaan dapat 

mendiferensiasikan kempetitif dalam penyampaian jasa 

(service delivery) melalui 3 aspek dalam pemasaran jasa: 

2.1.2.3.1. Orang (people) 

Perusahaan jasa dapat membedakan dirinya 

dengan cara merekrut dan melatih karyawan 

yang lebih mampu dan lebih dapat diandalkan 

dalam berhubungan dengan pelanggan, daripada 

karyawan pesaing. 

2.1.2.3.2. Lingkungan Fisik (Physical environment) 

Perusahaan jasa dapat mengembangkan 

lingkungan fisik yang lebih atraktif. 

2.1.2.3.3. Proses (process) 

Perusahaan jasa dapat merancang proses 

penyampaian jasa yang superior, home banking 

yang dibentuk oleh bank tertentu. 

2.1.2.4. Kulitas Jasa 

Model kualitas jasa (lihat gambar 2.1) menyoroti 

kebutuhan utama untuk menghantarkan jasa yang tinggi. 
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Model ini mengidentifikasi lima kesenjangan yang 

menyebabkan kegagalan pengiriman jasa (Lupiyoadi, 185) : 

2.1.2.4.1. Kesenjangan antara harapan konsumen dan 

persepsi manajemen. Manajemen tidak selalu 

mempunyai anggapan yang benar tentang apa 

yang diinginkan pelanggan. 

2.1.2.4.2. Kesenjangan antara persepsi manajemen dan 

spesifikasi kualitas jasa. 

2.1.2.4.3. Kesenjangan antara spesivikasi kualitas jasa dan 

penghantaran jasa. Manajemen mungkin 

mempunyai anggapan yang benar terhadap 

keinginan pelanggan tetapi tidak menetapkan 

standar kinerja. 

2.1.2.4.4. Kesenjangan antara penyampaian jasa dan 

komunikasi eksternal. Harapan konsumen 

dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat oleh 

iklan dan perwakilan perusahaan. 

2.1.2.4.5. Kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa 

yang diharapkan. Kesenjangan terjadi ketika 

konsumen salah menganggap kualitas jasa. 
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Gambar 2.1 
Anlisis Lima Kesenjangan 
 

2.1.3. Kualitas Pelayanan 

2.1.3.1. Definisi Kualitas Pelayanan 

Kualitas menurut ISO 9000 adalah :”need or 

expectation set of inhernt characteristics fulfils 

requerements” (derajat yang dicapai oleh karakteristik yang 

inheren dalam memenuhi persyaratan). Persyaratan dalam 

hal ini adalah “need or expectation that is stated, generally 

implied or obligatory” (yaitu kebutuhan atau harapan yang 
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dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib). Jadi, kualitas 

sebagai mana yang di interprestasikan ISO 9000 merupakan 

perpaduan antara sifat dan karakteristik yang menentukan 

sejauh mana keluaran dapat memenuhi persyaratan 

kebutuhan pelanggan. (Lupiyoadi dan Hamdani, 2006) 

2.1.3.2. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Menurut Sviokla dalam Lupiyoadi (2006: 176-179), kualitas 

pelayanan memiliki delapan dimensi pengukuran yang terdiri 

atas aspek-aspek sebagai berikut: 

2.1.3.2.1. Kinerja (performance) 

Kinerja disini merujuk pada karakter produk inti 

yang meliputi merk, atribut-atribut yang dapat 

diukur dan aspek-aspek kinerja individu. 

2.1.3.2.2. Keragaman produk (features) 

Keragaman produk biasanya diukur secara 

subjektif oleh masing-masing individu (dalam 

hal ini adalah konsumen) yang menunjukkan 

adanya perbedaan kualitas suatu produk (jasa). 

Dengan demikian perkembangan kualitas suatu 

produk menuntut karakter fleksibilitas agar 

dapat menyesuaikan diri dengan permintaan 

pasar. 
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2.1.3.2.3. Keandalan (realibility) 

Dimensi ini berkaitan dengan timbulnya 

kemungkinan suatu produk mengalami keadaan 

tidak berfungsi (malfungtion) pada suatu 

periode. Keandalan suatu produk yang 

menandakan tingkat kualitas sangat berarti bagi 

konsumen dalam memilih produk. Hal ini 

menjadi semakin penting mengingat besarnya 

biaya penggantian dan pemeliharaan yang harus 

dikeluarkan apabila produk yang dianggap tidak 

andal mengalami kerusakan. 

2.1.3.2.4. Kesesuaian 

Kesesuaian suatu produk dalam industry 

jasa diukur dari tingkat akurasi dan waktu 

penyelesaian termasuk perhitungan kesalahan 

yang terjadi, keterlambatan yang tidak dapat 

diantisipasi, dan beberapa kesalahan lain. 

2.1.3.2.5. Ketahanan atau daya tahan 

Secara tekhnis, ketahanan suatu produk 

didefinisikan sebagai sejumlah kegunaan yang 

diperoleh seseorang sebelum mengalami 

penurunan kualitas. Secara ekonomis, ketahanan 

diartikan sebagai usia ekonomis suatu produk 
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dilihat dari sejumlah kegunaan yang diperoleh 

sebelum terjadi kerusakan dan keputusan untuk 

mengganti produk. 

2.1.3.2.6. Kemampuan pelayanan 

Kemampuan pelayanan juga bisa disebut 

dengan kecepatan, kopetensi, kegunaan, dan 

kemudahan produk untuk diperbaiki. 

Kemampuan pelayanan suatu produk tersebut 

menghasilkan suatu kesimpulan akan kualitas 

produk yang dinilai secara subjektif oleh 

konsumen. 

2.1.3.2.7. Estetika 

Estetika suatu produk dilihat dari 

bagaimana, suatu produk didengar oleh 

konsumen, bagaimana penampilan luar suatu 

produk, rasa, maupun bau. 

2.1.3.2.8. Kualitas yang dipersepsikan 

Kosumen memiliki informasi tentang 

produk secara tidak langsung, misalnya melalui 

merk, nama, dan negara produsen. Ketahanan 

misalnya, dapat menjadi hal yang sangat kritis 

dalam pengukuran kualitas produk. 
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2.1.3.3. Indikator-Indikator Pelayanan 

Menurut Parasuraman dalam Lupiyoadi (2006: 182) indikator 

pelayanan ada lima, yaitu: 

2.1.3.3.1. Berwujud (tangible) 

Terdiri dari sub indikator kemampuan 

suatu perusahaan dalam menunjukkan 

eksistensinya kepada pihak eksternal. 

Penampilan dan kemampuan sarana prasarana 

fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan 

lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata 

dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi 

jasa. Fasilitas fisik berupa: gedung, gudang, dan 

lain-lain. Perlengkapan dan peralatan yang 

digunakan berupa penggunaan teknologi terkini. 

Serta penampilan pegawainya. 

2.1.3.3.2. Daya Tanggap (responsiveness) 

Suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) 

dan tepat kepada pelanggan, dengan 

penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan 

konsumen menunggu persepsi negative dalam 

kualitas pelayanan. 
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2.1.3.3.3. Kehandalan (reliability) 

Kemampuan perusahaan untuk 

memberikan pelayanan sesuai dengan yang 

dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja 

harus sesuai dengan harapan pelanggan yang 

berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama 

untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap 

yang simpatik, dan dengan akuransi yang tinggi. 

2.1.3.3.4. Jaminan dan kepastian (assurance) 

Pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya para pelanggan 

kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa 

komponen antara lain komunikasi 

(communication), kredibilitas (credibility), 

keamanan (security), kompetensi (competence), 

dan sopan santun (courtesy). 

2.1.3.3.5. Empati (emphaty) 

Memberikan perhatian yang tulus dan 

bersifat individual atau pribadi yang diberikan 

kepada para pelanggan dengan berupaya 

memahami keinginan konsumen. Di mana suatu 

perusahaan diharapkan memiliki pengertian dan 
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pengetahuan tentang pelanggan, memahami 

kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta 

memiliki waktu pengoprasian yang nyaman bagi 

pelanggan. 

2.1.4. Kepuasan Konsumen 

2.1.4.1. Definisi Kepuasan Konsumen 

Menurut Kotler (2006: 16) kepuasan pelanggan 

(customer satisfaction) yaitu tergantung pada kinerja 

anggapan produk relative terhadap ekspektasi pembeli. Jika 

kinerja produk tidak memenuhi ekspektasi, pelanggan akan 

kecewa. Sedangkan jika kinerja produk memenuhi 

ekspektasi, pelanggan sangat puas. 

2.1.4.2. Riset-Riset Kepuasan Konsumen 

Menurut Tjiptono (2011:298) secara garis besar riset-riset 

kepuasan konsumen didasarkan pada tiga teori utama, yaitu: 

2.1.4.2.1. Contrast Theory 

Berasumsi bahwa konsumen akan 

membandingkan kinerja produk aktual dengan 

ekspektasi pra-pembelian. Apabila kinerja 

aktual lebih besar atau sama dengan ekspektasi, 

maka pelanggan akan puas. Sebaliknya, jika 

kinerja aktual lebih rendah maka konsumen 

akan tidak puas. 
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2.1.4.2.2. Assimilation Theory 

Menyatakan bahwa evaluasi purna beli 

merupakan fungsi positif dari ekspektasi 

konsumen pra-pembeli. Kerena proses 

dikonfirmasi secara psikologis tidak enak 

dilakukan, konsumen cenderung secara 

perseptual mendistorsi perbedaan antara 

ekspektasi dan kinerja kea rah ekspektasi awal. 

2.1.4.2.3. Assimilation Contrast Theory 

Berpengaruh pada terjadinya efek asimilasi atau 

efek kontras merupakan fungsi dari tingkat 

kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dan 

kinerja aktual. 

2.1.4.3.Pengukuran Kepuasan Konsumen 

Pada prinsipnya kepuasan pelanggan itu dapat diukur dengan 

berbagai macam metode dan teknis. Menurut Kotler dalam 

Tjipton (2008: 34-35) ada beberapa macam metode dalam 

pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu: 

2.1.4.3.1. Sistem keluhan dan saran 

Organisasi yang berpusat pelanggan (customer-

centered) memberikan kesempatan yang luas 

kepada para pelanggannya untuk 

menyampaikan saran dan keluhan, misalnya 
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dengan menyediakan kotak saran, kartu 

komentar, customer hot line, dan lain-lain. 

Informasi-informasi ini dapat memberikan ide-

ide cemerlang perusahaan dan 

memungkinkankannya untuk reaksi secara 

tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-

masalah yang timbul. 

2.1.4.3.2. Ghost shopping 

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran 

mengenai kepuasan pelanggan ada;ah denan 

memperkerjakan beberapa orang untuk berperan 

atau bersikap sebagai pembeli potensial, 

kemudian melaporkan temuan-temuannya 

mengenai kekuatan dan kelemahan produk 

perusahaan dan pesaing berdasarkan 

pengalaman mereka dalam pembelian produk-

produk tersebut. Selain itu ghost shopper juga 

dapat mengamati cara penanganan setiap 

keluhan. 

2.1.4.3.3. Lost customer analysis 

Perusahaan menghubungi para pelanggan yang 

telah berhenti membeli atau yang telah pindah 

pemasok agar dapat memahi mengapa hal itu 
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terjadi dan supaya dapat mengambil kebijakan 

perbakan atau penyempurnaan selanjutnya. 

2.1.4.3.4. Survei Kepuasan Konsumen 

Sebagian besar riset kepuasan konsumen 

dilakukan dengan menggunakan metode survei, 

baik survei melaui pos, telepon, e-mail, 

websites, maupun wawancara langsung. 

Pengukuran kepuasan konsumen melalui 

metode ini dapat dilakukan dengan empat cara, 

yaitu: 

a. Directly Reported Satisfaction 

Pengukuran yang dilakukan secara langsung 

dengan skala: sangat tidak puas, tidak puas, 

netral, puas, sangat puas. 

b. Derived Satisfaction 

Responden diberi pertanyaan mengenai 

seberapa besar mereka mengharapkan 

atribut tertentu dan seberapa besar yang 

mereka rasakan.  

c. Problem Analysis 

Responden diminta untuk menuliskan 

masalah-masalah yang mereka harapkan 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



berkaitan dengan penawaran yang mereka 

sarankan. 

d. Importance Performance Analysis 

Meranking berbagai elemen dan penawaran 

berdasarkan derajat pentingnya setiap 

elemen dan seberapa baik kinerja 

perusahaan dalam masing-masing elemen. 

 

2.1.4.4.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan 

Konsumen 

Menurut Tjiptono (2008: 28-29) factor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen, 

sebagai berikut: 

2.1.4.4.1. Enduring service intensifiers 

Faktor ini merupakan faktor yang bersifat stabil 

dan mendorong pelanggan untuk meningkatkan 

sensivitasnya terhadap jasa. Meliputi kepuasan 

pelanggan dalam pelayanannya dengan baik. 

2.1.4.4.2. Personal needs 

Kebutuhan yang dirasakan seseorang mendasar 

bagi kesejahteraannya juga sangat menentukan 

harapannya. Kebutuhan tersebut meliputi 

kebutuhan fisik, sosial, dan psikologi. 

2.1.4.4.3. Transitory service intensifiers 
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Faktor ini meliputi, situasi darurat pada saat 

pelanggan sangat membutuhkan jasa dan ingin 

perusahaan bisa membantu. 

2.1.4.4.4. Perceived service alternatives 

Faktor ini merupakan persepsi pelanggan 

terhadap tingkat atau derajat pelayanan 

perusahaan lain sejenis. Jika konsumen 

memiliki beberapa alternatif, maka harapannya 

terhadap suatu jasa cenderung akan semakin 

besar. 

2.1.4.4.5. Self-perceived service roler 

Faktor ini adalah persepsi pelanggan tentang 

tingkat atau derajat keterlibatannya dalam 

mempengaruhi jasa yang diterimanya. Persepsi 

tersebut juga mempengaruhi tingkat 

jasa/pelayanan yang tersedia. 

 

2.1.4.4.6. Situational factors 

Faktor ini terdiri atas segala kemungkinanyang 

bisa mempengaruhi kinerja jasa, yang berada di 

luar kendali penyedia jasa. 

2.1.4.4.7. Explicit service promises 
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Faktor ini merupakan pernyataan oleh 

organisasi tentang jasanya kepada pelanggan. 

Janji ini berupa iklan, personal selling, 

perjanjian, atau komunikasi dengan karyawan 

organisasi tersebut. 

2.1.4.4.8. Implicit service promises 

Faktor ini menyangkut petunjuk yang berkaitan 

dengan jasa, meliputi biaya memperolehnya 

(harga) dan alat-alat pendukung jasa. 

2.1.4.4.9. Word of mouth 

Hal ini merupakan pernyataan yang 

disampaikan oleh orang lain selain organisasi 

kepada pelanggan. 

2.1.4.4.10. Past experience 

Pengalaman masa lampau meliputi hal-hal yang 

telah dipelajari atau diketahui pelanggan dari 

yang pernah diterima dimasa lalu. 

 

2.1.4.5.Indikator Kepuasan Konsumen 

Menurut Tjiptono (2004: 62) indikator kepuasan pelanggan ada 

empat, yaitu: 

2.1.4.5.1. Penyediaan layanan yang baik. 

2.1.4.5.2. Karyawan cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. 
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2.1.4.5.3. Karyawan mampu mengetahui keinginan dan 

mendiagnosis hal yang harus dilakukan dengan 

cepat. 

2.1.4.5.4. Karyawan memberikan perhatian individu dengan 

baik kepada keluhan konsumen. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Thomas Aquinas Wahyu Adi 

Putranto mahasiswa Universitas Sanata Dharma, dengan judul skripsi 

Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Konsumen 

dengan studi kasus PT.KAI Daop VI Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perbedaan kualitas pelayanan dan fasilitas kelas ekonomi, 

bisnis dan eksekutif di PT. KAI, serta untuk mengetahui pengaruh kulitas 

pelayanan dan fasilitas secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri 

pada kepuasan konsumen. Adapun cara pengambilan sample menggunakan 

incidental sampling. Data penelitian diperoleh dengan cara membagikan 

kuesioner, kepada 100 responden. Analisis data dilakukan dengan one way 

anova dan regresi linier berganda. Hasil analisis data One Way Anova 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kualitas pelayana dan fasilitas 

pad akelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Secara sendiri-sendiri kualitas 

pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, sedangkan 

fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan dan 

fasilitas berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen PT. 
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KAI Daop VI Yogyakarta. Hasil uji secara parsial diperoleh  untuk 

variabel pelayanan sebesar 1, 474 dengan signifikasi 0,009, untuk variabel 

fasilitas  sebesar 5,135 dengan signifikasi 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa pelayanan dan fasilitas berpengaruh positif terhadap kepuasan. 

 

2.3. Kerangka Konseptual  

 Berdasarkan judul penelitian, maka secara sistematis dapat 

digambarkan kerangka konseptual: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang kebenarannya masih harus 

dilakukan pengujian. Hipotesis ini dimaksudkan untuk memberi arahan bagi 

analisis penelitian (Marzuki, 2005). Di sini kesimpulan sementara adalah: 

Kualitas pelayanan 
jasa: (X) 

1. Kehandalan 
2. Daya Tanggap 
3. Jaminan 
4. Empati 
5. Bukti Fisik 

Kepuasan: (Y) 
1. Penyediaan layanan yang baik 
2. Karyawan cepat dalam 

menyelesaikan pekerjaan 
3. Karyawan mampu mengetahui 

keinginan dan mendiagnosis hal 
yang harus dilakukan dengan 
cepat 

4. Karyawan memberikan perhatian 
individu dengan baik kepada 
keluhan konsumen 
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H1 : Semakin handal karyawan KA Eksekutif Taksaka dalam memeberikan 

informasi, berpenampilan baik, pelayanan ramah, dan mampu 

mengatasi keluhan konsumen. Maka konsumen akan merasa puas.  

H2 : Semakin cepat daya tanggap karyawan KA Eksekutif Taksaka terhadap 

konsumen, maka konsumen akan merasa puas. 

H3 : KA Eksekutif Taksaka mampu memberikan jaminan pelayanan 

keamanan, maka akan memberikan kepuasan 

H4: Semakin memberikan empati pelayanan karyawan KA Eksekutif 

Taksaka, maka konsumen akan merasa puas. 

H5 : Karyawan KA Eksekutif Taksaka sangat mampu meberikan bukti fisik 

yang baik sehingga membuat konsumen merasa puas. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah studi kasus pada 

konsumen PT KAI DAOP VI yang berlokasi di Stasiun Tugu. Oleh karena 

itu pengambilan kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian hanya 

terbatas pada objek yang diteliti.  

 

3.2. Subjek dan Objek Penelitian 

3.2.1. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini subjek yang akan digunakan adalah 

konsumen pengguna jasa PT. Keterta Api Indonesia DAOP VI 

Yogyakarta kelas Eksekutif Taksaka. 

3.2.2. Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi 

konsumen terhadap kualitas pelayanan jasa terhadap kepuasan 

konsumen. 

 

3.3. Waktu dan Lokasi Penelitian 

3.3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di Stasiun Tugu Yogyakarta 

Jalan Pasar Kembang, Gedong Tengen, Yogyakarta, 55271. 

 

35 
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3.3.2. Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan pada bulan Oktober – November 

2017. 

 

3.4. Variabel Penelitian 

3.4.1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat (dependent variable). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan jasa. 

3.4.2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini 

variabel terikat adalah kepuasan konsumen. 

3.5. Definisi Operasional Variabel 

3.5.1. Kualitas Pelayanan  

Kualitas pelayanan menurut Lupiyoadi 2006:182 terdiri dari: 

3.5.1.1. Berwujud (tangible) 

Terdiri dari sub indikator kemampuan suatu 

perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak 

eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana prasarana 

fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan 

sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang 

diberikan oleh pemberi jasa. Fasilitas fisik berupa: gedung, 
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gudang, dan lain-lain. Perlengkapan dan peralatan yang 

digunakan berupa penggunaan teknologi terkini. Serta 

penampilan pegawainya. 

3.5.1.2. Daya Tanggap (responsiveness) 

Suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan 

pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada 

pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. 

Membiarkan konsumen menunggu persepsi negative dalam 

kualitas pelayanan. 

3.5.1.3. Kehandalan (reliability) 

Kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan 

yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk 

semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan 

dengan akuransi yang tinggi. 

3.5.1.4. Jaminan dan kepastian (assurance) 

Pengetahuan, kesopansantunan, dan kemampuan 

para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya 

para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi 

beberapa komponen antara lain komunikasi 

(communication), kredibilitas (credibility), keamanan 
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(security), kompetensi (competence), dan sopan santun 

(courtesy). 

3.5.1.5. Empati (emphaty) 

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 

individual atau pribadi yang diberikan kepada para 

pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

konsumen. Di mana suatu perusahaan diharapkan memiliki 

pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami 

kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu 

pengoprasian yang nyaman bagi pelanggan. 

Jadi, kualitas sebagai mana yang di interprestasikan 

ISO 9000 merupakan perpaduan antara sifat dan 

karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat 

memenuhi persyaratan kebutuhan pelanggan. (Lupiyoadi 

dan Hamdani, 2006) 

3.5.2. Kepuasan Konsumen 

Menurut Tjiptono (2004: 62) indikator kepuasan pelanggan ada 

empat, yaitu: 

3.5.2.1. Penyediaan layanan yang baik. 

3.5.2.2. Karyawan cepat dalam menyelesaikan pekerjaan. 

3.5.2.3. Karyawan mampu mengetahui keinginan dan mendiagnosis 

hal yang harus dilakukan dengan cepat. 
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3.5.2.4. Karyawan memberikan perhatian individu dengan baik 

kepada keluhan konsumen. 

 

3.6. Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala rating, yaitu 

skala Likert. Skala Likert diguanakan untuk mengukur kesetujuan dan 

ketidak setujuan seorang terhadap suatu objek. Setiap pilihan jawaban 

responden diberi skor nilai atau bobot yang disusun secara bertingkat 

berdasarkan skala likert yang jenjangnya bisa tersusun sebagai berikut: 

 Sangat tidak baik/ Sangat tidak setuju = 1 

 Tidak baik / Tidak setuju = 2 

 Cukup baik / Cukup setuju = 3 

 Baik / Setuju = 4 

 Sangat baik / Sangat setuju = 5 

 

3.7. Populasi dan Sampel 

3.7.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2012: 80) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri: obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, 

populasi yang akan diteliti adalah konsumen pengguna jasa PT 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



Kereta Api Indonesia yang berada di area Stasiun Tugu Yogyakarta 

dengan jenis kereta api eksekutif Taksaka. 

3.7.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

memiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:80). Adapun rumus 

yang digunakan: 

 

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

Z = tingkat distribusi normal pada tarif signifikasi 5% = 1,96 

Moe = Margin of error, yaitu tingkat kesalahan maksimal 

pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi atau yang 

diinginkan. 

Dengan menggunakan Margin of error sebesar 10%, maka 

jumlah sampel minimal yang dapat diambil sebesar: 

J L
sÆ{x6

v:rÆsr;6
 

L {xÆrv 

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan ukuran sampel 

tersebut, jumlah responden yang akan dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah 96,04 responden atau dibulatkan menjadi 100 

responden.  
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3.8. Teknik Pengambilan Sampel 

Tekni pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

non probability, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan 

peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel, dimana penelitian ini menggunakan Sampling 

Insidental adalah cara pengambilan sampel secara kebetulan yang bertemu 

dengan peneliti. 

 

3.9. Sumber Data 

Data primer yaitu data yang di dapatkan secara langsung dari 

lapangan dengan menggunakan metode pembagian kuesioner/angket untuk 

mengetahui tanggapan mengenai pengaruh kualitas pelayanan jasa terhadap 

kepuasan konsumen PT KAI. Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung dari konsumen berupa jawaban dari kuesioner/angket yang telah 

diisi oleh konsumen. Kuesioner/Angket akan berisi beberapa pertanyaan 

yang bersangkutan dengan indikator-indikator pada penelitian ini. 

 

3.10. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpula data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.10.1 Kuesioner/Angket 

Pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan kepada 

responden konsumen PT Kereta Api Indonesia di DAOP VI 

Yogyakarta kelas eksekutif Taksaka dengan masalah yang dibahas 
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dalam penelitian. Dengan kuesioner yang akan ditanyakan oleh 

penulis adalah bagaimana pelayanan yang diberikan oleh PT. Kereta 

Api Indonesia di DAOP VI Yogyakarta khususnya kelas eksekutif  

Taksaka. Tujuan diedarkan kuesioner pada responden adalah untuk 

memperoleh data mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

PT. Kereta Api Indonesia di DAOP VI Yogyakarta khususnya kelas 

eksekutif  Taksaka. Penulis akan mengedarkan kuesioner di Stasiun 

Tugu Yogyakarta dengan memberikan kepada konsumen kereta api 

eksekutif Taksaka dan kepada penumpang yang menunggu 

jemputan. Langkah-langkah pengisian kuesioner yaitu dengan 

memberiken tanda centang pada tempat yang telah disediakan oleh 

penulis di dalam kuesioner tersebut. 

3.10.2 Studi Kepustakaan 

Kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan 

penelitian yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur-literatur 

serta publikasi-publikasi lain yang layak dijadikan sumber. 

 

3.11. Teknik Pengujian Instrumen 

3.11.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah prosedur untuk memastikan apakah 

kuesioner yang akan dipakai untuk mengukur variabel penelitian 

valid atau tidak. Kuesioner dikatakan valid apabila dapat 
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mempresentasikan atau mengukur apa yang menunjukkan kevalidan 

dari instrument yang ditetapkan. Rumus yang digunakan adalah: 

 

Keterangan: 

r = koefisien korelasi 

X = skor butir 

Y = skor total butir 

N = jumlah sampel (responden) 

Untuk menentukan instrument itu valid atau tidak maka 

ketentuannya adalah sebagai berikut: 

3.11.1.1 Jika nilai  >   dengan toleransi ketidaktelitian 

(α) sebesar 5%, maka instrument tersebut dikatakan valid. 

3.11.1.2 Jika nilai  <  dengan toleransi ketidaktelitian 

(α) sebesar 5%, maka instrument tersebut dikatakan tidak 

valid. 

3.11.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menyangkut masalah ketepatan alat ukur yang 

dapat dinilai dengan Analisa statistik untuk mengetahui kesalahan 

ukur. Suatu instrument dianggap reliabel apabila instrument tersebut 

dapat dipercaya sebagai alat ukur penelitian. Penelitian ini uji 

reliabilitas dilakukan dengan rumus Alpha-Cronbach yang 

dirumuskan sebagai berikut. 
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 1-  

Keterangan: 

= reliabilitas yang dicari 

 = banyaknya pertanyaan 

 = jumlah varian skor masing-masing items 

 = varians total 

 

Kriteria: 

3.11.2.1 Jika nilai N Ł Æ >  N  dengan toleransi ketidaktelitian 

(α) sebesar 5%, maka instrument tersebut dikatakan valid. 

3.11.2.2 Jika nilai N Ł Æ < N  dengan toleransi ketidaktelitian 

(α) sebesar 5%, maka instrument tersebut dikatakan tidak 

valid. 

 

3.12. Teknik Analisis Data 

3.12.1 Anova satu arah (One Way Anova) 

Uji anova satu arah adalah uji statistika parametrik yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua 

atau lebih jumlah kelompok sampel. One way anova digunakan 

untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata k sampel, bila pada 

setiap sampel hanya terdiri atas satu kategori. 

Tahapan yang dilakukan One way anova yaitu: 
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3.12.1.1 Menentukan  =  =  = … = l, artinya tidak 

ada perbedaan yang nyata antara kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan konsumen pada kelas Eksekitif Taksaka. 

4 M 5 ≠ 6 ≠ 7 ≠ … ≠ l, artinya ada perbedaan yang 

nyata antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen pada kelas Eksekitif Taksaka. 

3.12.1.2 Kriteria pengujian 

Bila Ł Æ ≤  , maka 4 diterima, yang berarti rata-

rata kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada 

kelas Eksekitif Taksaka tidak berbeda secara signifikan. 

Bila Ł Æ >  , maka 4 ditolak dan 5 diterima, 

yang berarti rata-rata kualitas pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen pada kelas Eksekitif Taksaka berbeda secara 

signifikan. 

3.12.2 Uji Asumsi Klasik 

3.12.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel terikat, dan variabel bebas 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik harus mempunyai distribusi normal atau 

mendekaliti normal. Distribusi normal akan membentuk sat 

ugaris diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan 

dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, 
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maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. Normalitas dapat dideteksi 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal 

dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. 

Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas adalah: 

3.12.2.1.1 Jika data (titik) menyebar disekitar garis 

diagonalnya dan mengikuti arah garis 

diagonalnya atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

3.12.2.1.2 Jika data (titik) menyebar jauh dari diagonal 

dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonalnya 

atau grafik histogramnya tidak menunjukkan 

pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

3.12.2.2 Uji Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homokedastisitas dan jika varian berbeda maka 

disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 
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heterokedastisitas. Cara untuk mengetahui ada tidaknya 

heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan 

residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara 

SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah 

diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( Y prediksi – Y 

sesungguhnya ). Dasar analisisnya adalah: 

3.12.2.2.1 Apabila terjadi pola tertentu, seperti titik-titik 

yang ada membentuk pola tertentu 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi 

heterokedastisitas. 

3.12.2.2.2 Apabila tidak terdapat pola yang jelas, serta 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 

nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

 

3.12.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier 

antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel 

dependen (Y). analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara 
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variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independeng berhubungan positif atau negatatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang 

digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 

 

Keterangan: 

Y = kepuasan konsumen 

a = konstanta  

X = kualitas pelayanan 

 

3.13. Pengujian Hipotesis 

3.13.1 Uji t (secara sendiri-sendiri) 

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh yang signifikan 

variabel-variabel bebas yaitu kualitas pelayanan secara sendiri-

sendiri terhadap variabel terikat yaitu kepuasan konsumen. Tahapan 

yang dilakukan dalam uji t yaitu : 

3.13.1.1 Menentukan = hipotesis nol dan = hipotesis alternatif.  

 : b = 0, artinya kualitas pelayanan kereta api tidak 

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen pada KA 

Eksekutif Taksaka.  
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 4 : b ≠ 0, artinya kualitas pelayanan kereta api 

berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen pada 

KA Eksekutif Taksaka. 

3.13.1.2 Menentukan tingkat signifikan (α) dan  

Tingkat signifikan (α) dalam penelitian ini adalah 5% atau 

0,05. Table distribusi t dicari pada α = 5%. 

3.13.1.3 Kriteria pengujian 

Bila Ł Æ>  4 ditolak, artinya bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen. 

Bila ŁÆ≤  4 ditolak, artinya bahwa kualitas 

pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen. 

3.13.2 Uji F (secara Bersama-sama) 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh yang signifikan 

variabel-variabel bebas yaitu kualitas pelayanan. Secara bersama-

sama terhadap variabel terikat yaitu kepuasan consume. Tahapan 

yang dilakukan pada uji F yaitu: 

3.13.2.1 Menentukan 4 = Hipotesisnol dan _ = Hipotesis 

alternatif 

4 : = 0 artinya, kualitas pelayanan kereta api secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kepuasan 
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konsumen pada KA Eksekutif Tansaka dengan tingkat 

signifikasi 5%. 

 :  minimal salah satu ≠ 0 artinya, kualitas pelayanan 

kereta api secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen pada KA Eksekutif Tansaka dengan 

tingkat signifikasi 5%. 

3.13.2.2 Menentukan tingkat signifikasi (α) dan  

Tingkat signifikasi (α) dalam penelitian ini adalah 5% atau 

0,05.  dapat dicari dengan menentukan besar derajat 

kebebasan (degree of freedom) pembilang dan derajat 

kebebasan (degree of freedom) penyebut. Untuk derajat 

kebebasan (degree of freedom) pembilang menggunakan k. 

Sedangkan derajat kebebasan (degree of freedom) penyebut 

menggunakan n-k-1.  

3.13.2.3 Kriteria pengujian 

4 diterima ( _), jika Ł Æ ≤ , artinya kualitas 

pelayanan kereta api tidak berpengaruh secara bersama-

sama terhadap konsumen pada KA Eksekutif Taksaka. 

4 diterima ( _), jika Ł Æ > , artinya kualitas 

pelayanan kereta api berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap konsumen pada KA Eksekutif Taksaka. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Tentang Perusahaan 

4.1.1. Sejarah perusahaan 

Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika 

pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang-Vorstenlanden 

(Solo-Yogyakarta) di Desa Kemijen oleh Gubernur Jendral Hindia 

Belanda Mr. L.A.J Baron Sloet van de Beele tanggal 17 Juni 1864. 

Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta Naamlooze 

Venootschap Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij (NV. 

NISM) menggunakan lebar sepur 1435 mm. 

Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur 

kereta api negara melalui Staatssporwegen (SS) pada tanggal 8 April 

1875. Rute pertama SS meliputi Surabaya-Pasuruan-Malang. 

Keberhasilan NISM dan SS mendorong investor swasta membangun 

jalur kereta api seperti Semarang Joana Stoomtram Maatschappij 

(SJS), Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS), 

Serajoedal Stoomtram Maatschappij (SDS), Oost Java Stoomtram 

Maatschappij (OJS), Pasoeroean Stoomtram Maatschappij (Ps.SM), 

Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM), Probolinggo Stoomtram 

Maatschappij (Pb.SM), Modjokerto Stoomtram Maatschappij 

(MSM), Malang Stoomtram Maatschappij (MS), Madoera 
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Stoomtram Maatschappij (Mad.SM), Deli Spoorweg Maatschappij 

(DSM). 

Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di 

Aceh (1876), Sumatera Utara (1889), Sumatera Barat (1891), 

Sumatera Selatan (1914), dan Sulawesi (1922). Sementara itu di 

Kalimantan, Bali, dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai 

kemungkinan pemasangan jalan rel, belum sampai tahap 

pembangunan. Sampai akhir tahun 1928, panjang jalan kereta api 

dan trem di Indonesia mencapai 7.464 km dengan perincian rel milik 

pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 3.375 km. 

Pada tahun 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa 

syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkeretaapian Indonesia 

diambil alih Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokyuku 

(Dinas Kereta Api). Selama penguasaan Jepang, operasional kereta 

api hanya diutamakan untuk kepentingan perang. Salah satu 

pembangunan di era Jepang adalah lintas Saketi-Bayah dan Muaro-

Pekanbaru untuk pengangkutan hasil tambang batu bara guna 

menjalankan mesin-mesin perang mereka. Namun, Jepang juga 

melakukan pembongkaran rel sepanjang 473 km yang diangkut ke 

Burma untuk pembangunan kereta api disana. 

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 

tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan 

pengambilalihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai 
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Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan Kantor Pusat Kereta 

Api Bandung tanggal 28 September 1945 (kini diperingati sebagai 

Hari Kereta Api Indonesia). Hal ini sekaligus menandai berdirinya 

Djawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia (DKARI). 

Ketika Belanda kembali ke Indonesia tahun 1946, Belanda 

membentuk kembali perkeretaapian di Indonesia bernama 

Staatssporwegen/Verenigde Spoorwegbedrif (SS/VS), gabungan SS 

dan seluruh perusahaan kereta api swasta (kecuali DSM).  

Berdasarkan perjanjian damai Konfrensi Meja Bundar 

(KMB) Desember 1949, dilaksanakan pengambilalihan aset-aset 

milik pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk 

penggabungan antara DKARI dan SS/VS menjadi Djawatan Kereta 

Api (DKA) tahun 1950. Pada tanggal 25 Mei DKA berganti menjadi 

Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Pada tahun tersebut mulai 

diperkenalkan juga lambang Wahana Daya Pertiwi yang 

mencerminkan transformasi Perkeretaapian Indonesia sebagai sarana 

transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa tanah 

air. Selanjutnya pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi 

Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) tahun 1971. Dalam rangka 

meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA berubah bentuk 

menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) tahun 1991. 

Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas, PT. Kereta Api 

(Persero) tahun 1998. Pada tahun 2011 nama perusahaan PT. Kereta 
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Api (Persero) berubah menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

dengan meluncurkan logo baru.  

Saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki tujuh 

anak perusahaan yakni PT Reska Multi Usaha (2003), PT Railink 

(2006), PT Kereta Api Indonesia Commuter Jabodetabek (2008), PT 

Kereta Api Pariwisata (2009), PT Kereta Api Logistik (2009), PT 

Kereta Api Properti Manajemen (2009), PT Pilar Sinergi BUMN 

Indonesia (2015). 

 

4.1.2. Jejak Langkah Perusahaan  

Berdasarkan sejarah perusahaan adapun jejak langkah 

perusahaan sebagai berikut: 

4.1.2.1. Pada tanggal 17 Juni 1864 : Namlooze Venooschap 

Nederlandsch Indiche Spoorweg Matschappij (NV NISM) 

membuka jalur kereta api Semarang-Surakarta. 

4.1.2.2. Pada tahun 1880 : Verenigde Spoorwegenbedrifj 

mengembangkan jalur kereta api di Pulau Jawa, Deli. 

Spoorwegen Matschappij mengembangkan transportasi di 

Batavia. 

4.1.2.3. Pada tanggal 24 Desember 1924 : Staat Spoorwegen 

mengoperasikan kereta listrik rute Tanjung Priuk-Meester 

Cornelis (Jatinegara) di Batavia, dilanjutkan dengan Rute 

Batavia-Zootenberg (Bogor). 
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4.1.2.4. Pada tanggal 25 Mei 1963 : pembentukan Perusahaan 

Negara Kereta Api (PNKA). 

4.1.2.5. Pada tanggal 15 September 1971 : PNKA berganti status 

menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). 

4.1.2.6. Pada tanggal 2 Januari 1991 : PJKA berubah status menjadi 

Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka). 

4.1.2.7. Pada tanggal 24 September 1997 : Perumka meluncurkan 

Kereta Api Argo Bromo Anggrek yang menandai 

pengoperasian kereta api kelas eksekutif. 

4.1.2.8. Pada tanggal 3 Februari 1998 : Perumka berganti status 

menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero). 

4.1.2.9. September 2009 : Transformasi menuju perusahaan jasa 

(service company) ditandai dengan pembentukan Divisi 

Komersial. 

4.1.2.10.Pada tanggal 28 September 2011 : Peluncuran logo baru 

sebagai perwujudan tekad baru Perseroan untuk menajadi 

organisasi yang profesional dan modern. 

4.1.2.11.Pada tanggal 08 Maret 2012 : Pemberlakuan sistem 

pemesanan tiket H-90 untuk kereta api komersial melalui 

Contact Center 121, agen tiket dan stasiun online, Railcart, 

serta jaringa internet. 

4.1.2.12.Pada tanggal 1 September 2012 : Pemberlakuan secara 

permanen sistem   boarding pass di stasiun. 
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4.1.2.13.Pada tanggal 1 Juni 2013 : Pemberlakuan sistem e-ticketing 

kereta commuter line 

4.1.2.14. Pada tanggal 1 Januari 2017 : pemberlakuan e-Kiosk yaitu 

penjualan tiket KA jarak jauh. 

4.1.2.15. Pada tanggal 28 September 2017 : Peluncuran Rail Clinic 

untuk memberikan bantuan layanan kesehatan. 

4.1.3. Logo Perusahaan 

 

Gambar 4.1. Logo PT KAI 
Sumber: www.kai.id (Situs Resmi PT. Kereta Api Indonesia (Persero).htm) 
Keterangan: 

4.1.3.1. 3 Garis melengkung melambangkan gerakan yang dinamis 

PT KAI dalam mencapai Visi Misinya. 

4.1.3.2. 2 Garis warna orange melambangkan proses Pelayanan 

Prima (Kepuasan Pelanggan) yang ditujukan kepada 

pelanggan internal dan eksternal. Anak panah berwarna 

putih melambangkan Nilai Integrasi, yang harus dimiliki 

insan PT KAI dalam mewujudkan Pelayanan Prima. 

4.1.3.3. 1 Garis lengkung berwarna biru melambangkan semangat 

Inovasi yang harus dilakukan dalam memberikan nilai 

tambah dan stakeholders. (Inovasi dilakukan dengan 
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semangat sinergi di semua bidang dan dimulai dari hal yang 

paling kecil sehingga dapat melesat). 

4.1.4. Visi dan Misi 

4.1.4.1. Visi Perusahaan 

Menjadi penyedia jasa perkereta apian terbai yang fokus 

pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan 

stakeholders. 

4.1.4.2. Misi Perusahaan 

Menyelenggarakan bisnis perkereta apian dan bisnis usaha 

penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi 

terbaik untuk memberikan nilai tambahan yang tinggi bagi 

stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan empat 

pilar utama: keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan, dan 

kenyamanan. 

4.1.5. Tujuan Perusahaan 

Melaksanakan dan mendukung kebijaksanaan dan program 

Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, 

khususnya di bidang transportasi, dengan menyediakan barang-jasa 

yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk dapat melakukan 

ekspansi baik di pasar domestic maupun internasional di bidang 

perkeretaapian, yang meliputi: 

4.1.5.1. Usaha pengangkutan orang dan barang dengan kereta api. 
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4.1.5.2. Kegiatan perawatan dan pengusahaan orang dan barang 

dengan kereta api. 

4.1.5.3. Kegiatan perawatan dan pengusahaan prasarana 

perkeretaapian. 

4.1.5.4. Pengusahaan bisnis properti secara profesional. 

4.1.5.5. Pengusahaan bisnis penunjang prasarana dan sarana kereta 

api secara efektif untuk kemanfaatan umum. 

4.1.6. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Struktur Organisasi PT KAI 
Sumber: www.kai.id (Situs Resmi PT. Kereta Api Indonesia (Persero).htm)

Direktur Utama: 
Edi Sukmoro 

Direktur Logistik dan 
Pengembangan: 
Budi Noviantoro 

 

Direktur Pengelolaan 
Prasarana: 

Bambang Eko Martono 

Direktur Komersial 
dan TI: 

- 

Direktur Operasi: 
Slamet Suseno Priyanto 

Direktur Keselamatan 
dan Keamanan: 

- 

Direktur SDM dan 
Umum: 

Apriyono Wedi 
Chresnanto 

Direktur Aset Tanah 
dan Bangunan: 
Dody Budiawan 

 

Direktur Keuangan: 

Didiek Hartantyo 

 

Direktur Pengelolaan 
Sarana: 
Azhari 
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Tugas dan wewenang dari bagan organisasi tersebut, adalah: 

4.1.6.1. Direktur Utama 

Tugas dan wewenang, sebagai berikut: 

4.1.6.1.1. Memimpin perusahaan dengan membuat 

kebijakan-kebijakan perusahaan. 

4.1.6.1.2. Memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan 

karyawan. 

4.1.6.1.3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan 

melaporkan laporan pemengang saham. 

4.1.6.1.4. Menetapkan strategi-strategi perusahaan untuk 

mencapai visi-misi perusahaan. 

4.1.6.2. Direktur Komersial dan TI 

Tugas dan wewenang, sebagai berikut: 

4.1.6.2.1. Memimpin seluruh jajaran Departemen 

Marketing sehingga tercipta efisiensi, 

efektivitas, efektivitas, dan produktivitas 

setinggi mungkin. 

4.1.6.2.2. Menciptakan, menumbuhkan, memelihara kerja 

sama yang baik dengan konsumen. 

4.1.6.2.3. Menanggapi permasalahan terkait keluhan 

pelanggan jika tidak mampu ditangani oleh 

bawahan. 
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4.1.6.2.4. Melakukan pengendalian terhadap rencana-

rencana yang sudah disusun untuk menjamin 

bahwa sasaran yang ditetapkan dapat terwujud, 

misalnya: volume penjualan dan tingkat 

keuntungan. 

4.1.6.3. Direktur Operasi 

Tugas dan wewenang sebagai berikut: 

4.1.6.3.1. Mengelola dan meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi operasi perusahaan. 

4.1.6.3.2. Membuat pengembangan operasi dalam jangka 

pendek dan jangka panjang. 

4.1.6.3.3. Mengatur anggaran dan mengelola biaya. 

4.1.6.3.4. Meningkatkan sistem operasional, proses dan 

kebijakan dalam mendukung visi dan misi 

perusahaan. 

4.1.6.4. Direktur Pengelola Prasarana 

Tugas dan wewenang sebagai berikut: 

4.1.6.4.1. Bertanggung jawab atas kelayakan prasarana. 

4.1.6.4.2. Mengembangkan dan memelihara prasarana. 

4.1.6.5. Direktur Keselamatan dan Kemanan 

Tugas dan wewenang sebagai berikut: 

4.1.6.5.1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. 
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4.1.6.5.2. Memberikan keamanan yang maksimal kepada 

konsumen. 

4.1.6.6. Direktur SDM dan Umum 

Tugas dan wewenang sebagai berikut: 

4.1.6.6.1. Merencanakan, mengkoordinasi, dan 

mengarahkan fungsi dari administrasi 

perusahaan. 

4.1.6.6.2. Mengawasi perekrutan pegawai, dan 

mempekerjakan pegawai baru. 

4.1.6.6.3. Mengatur sistem reward bagi karyawanan. 

4.1.6.7. Direktur Logistik dan Pengembangan 

Tugas dan wewenang sebagai berikut: 

4.1.6.7.1. Bertanggung jawab dalam penyimpanan barang 

dan mengkonfigurasi jaringan distribusi yang 

sesuai. 

4.1.6.7.2. Pemantauan kinerja dan strategi untuk 

meningkatkan sistem yang ada. 

4.1.6.7.3. Mengkoordinasi semua kegiatan untuk 

mencapai kegiatan biaya terendah logistik. 

4.1.6.8. Direktur Aset Tanah dan Bangunan 

Tugas dan wewenang sebagai berikut: 

4.1.6.8.1. Bertanggung jawab atas aset-aset yang dimiliki 

perusahaan. 
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4.1.6.9. Direktur Keuangan 

Tugas dan wewenang sebagai berikut: 

4.1.6.9.1. Mengelola fungsi akutansi dalam memproses 

data dan informasi keuangan untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang 

dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat 

waktu. 

4.1.6.9.2. Mengkoordinasikan dan mengontrol 

perencanaan, pelaporan dan pembayaran 

kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, 

tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan 

pemerintah yang berlaku. 

4.1.6.9.3. Merencanakan, mengkoordinasikan dan 

mengontrol kas perusahaan (cashflow), terutama 

pengelolaan piutang dan hutang, sehingga 

memastikan ketersidiaan dana untuk operasional 

perusahaan dan kesehatan kondisi keuangan. 

4.1.6.9.4. Merencanakan dan mengkoordinasikan 

penyusunan anggaran perusahaan tersebut untuk 

memastikan penggunaan dana secara efektif dan 

efisien dalam menunjang kegiatan operasional 

perusahaan. 

4.1.6.10. Direktur Sarana 
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Tugas dan wewenang sebagai berikut: 

4.1.6.10.1. Mengatur dan mengkoordinasi sarana 

perusahaan . 

4.1.6.10.2. Menjamin kehandalan sarana perusahaan . 

 

4.2. Hasil Penelitian 

Pada bab IV penulis menyajikan hasil penelitian yang berisikan 

hasil pengumpulan data dan analisis data yang telah diperoleh untuk 

selanjutnya dibahas. Dalam rangka mendapat data, penulis menyusun 

serangkaian pernyataan dalam bentuk kuesioner untuk dibagikan kepada 

konsumen pengguna jasa kereta api di Stasiun Tugu Yogyakarta pada bulan 

November-Desember 2017. 

Sebanyak 100 kuesioner disebarkan disebarkan kepada konsumen 

yang sudah beberapa kali menggunakan jasa kereta api Eksekutif Taksaka 

dengan memberikan secara langsung yang sedang menunggu 

keberangkatan. Dalam pengisian kuesioner tersebut penulis mendampingi 

responden yang sedang mengisi kuesioner, sehingga jika responden 

membutuhkan bantuan pada saat mengisi kuesioner penulis langsung 

membantu responden. Dari seluruh kuesioner yang dibagikan, responden 

mengisi kuesiner tersebut dengan baik, kuesioner kembali  dalam jumlah 

yang sama, dan data dapat digunakan seluruhnya sesuai dengan yang 

diharapkan penulis. 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



Seluruh kuesiner yang telah terkumpul kemudian ditabulasikan 

menggunakan perangkat lunak (software)yaitu program Exel 2013 dan 

selanjutnya dianalisis pada program SPSS 17.0. 

4.2.1. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden yang digunakan untuk mengukur 

gambaran tentang responden yang diteliti kemudian dilakukan 

perhitungan menggunakan statistik deskriptif. Adapun karakteristik 

respoden. Adapun karakteristik responden diklarifikasikan sebagai 

berikut. 

4.2.1.1. Jenis Kelamin 

Dalam klasifikasi ini jenis kelamin dikelompokkan 

menjadi dua kelompok, seperti yang tercantum pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

Wanita 33 33% 

Pria 67 67% 

 100 100% 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa 

responden dengan jenis kelamin wanita lebih banyak 

daripada responden dengan jenis kelamin pria. Responden 
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dengan jenis kelamin wanita sebanyak 33 orang dengan 

persentase 33% dan responden dengan jenis kelamin pria 

sebanyak 67 orang dengan persentase 67%. 

4.2.1.2. Usia 

Dalam klasifikasi ini usia dikelompokkan menjadi lima 

kelompok, seperti yang tercantum pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia (Tahun) Jumlah Persentase (%) 

< 17 11 11% 

18-28 28 28% 

29-39 43 43% 

40-49 16 16% 

>50 12 12% 

 100 100% 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa 

responden dengan usia <17 tahun  sebanyak 11 orang 

dengan persentase 11%, responden dengan usia 18-28 tahun 

sebanyak 28 orang dengan persentase 28%, responden 

dengan usia 29-39 tahun sebanyak 43 orang dengan 

persentase 43%, responden dengan usia 40-49 tahun 
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sebanyak 16 orang dengan persentase 16%, responden 

dengan usia >50 tahun sebanyak 12 orang dengan 

persentase 12%. 

4.2.1.3. Pendidikan Terakhir 

Dalam klasifikasi ini pendidikan terakhir dikelompokkan 

menjadi empat kelompok, seperti yang tercantum pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase (%) 

SMP 6 6% 

SMU/SMA/SMK 64 64% 

Diploma 8 8% 

Sarjana (S1/S2/S3) 22 2% 

 100 100% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa 

responden dengan pendidikan terakhir SMP sebanyak 6 

orang dengan persentase 6%, responden dengan pendidikan 

terakhir SMU/SMA/SMK sebanyak 64 orang dengan 

persentase 64%, responden dengan pendidikan terakhir 

STIE
 W

id
ya

 W
iw

ah
a 

Ja
ng

an
 P

la
gi

at



Diploma sebanyak 8 orang dengan persentase 8%, 

responden dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1/S2/S3) 

sebanyak 22 orang dengan persentase 22%. 

 

 

4.2.1.4. Jenis Pekerjaan 

Dalam klasifikasi ini jenis pekerjaan dikelompokkan 

menjadi lima kelompok, seperti yang tercantum pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

Pelajar/Mahasiswa 17 17% 

Pegawai Negeri 12 12% 

Wiraswasta 31 31% 

Pegawai Swasta 15 15% 

Lain-lain 25 25% 

 100 100% 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa 

responden terbanyak berprofesi sebagai wiraswasta dan 

paling sedikit berprofesi sebagai Pegawai Negeri. 

4.2.1.5. Tingkat Pendapatan 

Dalam klasifikasi ini tingkat pendapatan dikelompokkan 

menjadi lima kelompok, seperti yang tercantum pada tabel 

berikut ini: 

 

 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan 

Tingkat Pendapatan Jumlah Persentase 

(%) 

< Rp 1.000.000,00 3 3% 

Rp 1.000.500,00 – Rp 2.000.000,00 6 6% 

Rp 2.000.500,00 – Rp 3.000.000,00 8 8% 

Rp 3.000.500,00 – Rp 4.000.000,00 56 56% 

> Rp 4.000.000,00 27 27% 

 100 100% 

 

4.2.1.6. Penggunaan Jasa KA Eksekutif Taksaka 
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Dalam klasifikasi ini pengguna jasa KA Eksekutif Taksaka 

dikelompokkan menjadi tiga kelompok, seperti yang 

tercantum pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Penggunaan Jasa KA 

Eksekutif Taksaka 

 

Pengguna Jasa KA 

Eksekutif Taksaka 

Jumlah Persentase (%) 

< 3 kali 10 10% 

3 – 6 kali 72 72% 

> 6 kali 18 18% 

 100 100% 

 

Berdasarkan data diatas responden terbanyak pengguna jasa 

KA Eksekutif Taksaka 3 - 6 kali dan paling sedikit 

menggunakan < 3 kali. 

4.2.1.7. Daya Tarik KA Eksekutif Taksaka 

Dalam klasifikasi ini daya tarik KA Eksekutif Taksaka 

dikelompokkan menjadi empat kelompok, seperti yang 

tercantum pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 
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Karakteristik Responden Berdasarkan Daya Tarik KA Eksekutif 

Taksaka 

 

Daya Tarik KA Eksekutif Taksaka Jumlah Persentase 

(%) 

Kenyamanan, keamanan, dan kepuasan 81 81% 

Akses yang mudah dijangkau 4 4% 

Tingkat pelayanan 15 15% 

Lain-lain 10 10% 

 100 100% 

Berdasarkan data diatas responden terbanyak mengenai 

daya tarik KA Eksekutif Taksaka karena kenyamanan, 

keamanan, dan kepuasan. Responden paling sedikit karena 

Akses yang mudah terjangkau. 

4.2.1.8. Mengetahui KA Eksekutif Taksaka 

Dalam klasifikasi ini mengetahui KA Eksekutif Taksaka 

dikelompokkan menjadi lima kelompok, seperti yang 

tercantum pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.8 

Karakteristik Responden Berdasarkan Mengetahui KA Eksekutif 

Taksaka 
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Mengetahui KA Eksekutif Taksaka Jumlah Persentase 

(%) 

Teman atau keluarga 77 77% 

Rekomendasi tempat bekerja 20 20% 

Iklan (media cetak) 2 2% 

Surat kabar 1 1% 

Lain-lain 0 0% 

 100 100% 

 

Berdasarkan data diatas responden terbanyak mengenai 

dimana mengetahui mengenai KA Eksekutif Taksaka dari 

teman atau keluarga. Responden paling sedikit dari iklan 

(media cetak). 

 

4.2.2. Analisis Kuantitatif 

4.2.2.1. Hasil Uji Validitas 

Hasil uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

korelasi Product Moment (Pearson). Dalam uji validitas, 

kriteria suatu nilai rtabel dapat dilakukan dengan rumus : 

rtabel (α, n-2) dari table producy moment. Pada uji Validitas ini 

diketahui bahwa n adalah 100, dan α = 5% maka : rtabel (5%, 
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100-2) = 0,199. Setiap item pertanyaan akan dikatakan valid 

jika lebih besar dari 0,199. Adapun uji validitas data adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Tabel Validitas Keandalan 

Variabel Item rhitung rtabel Keterangan 

keandalan P1 0,755 0,199 Valid 

 P2 0,764 0,199 Valid 

 P3 0,760 0,199 Valid 

 P4 0,636 0,199 Valid 

 

Berdasarkan tabel validitas tersebut seluruh item pertanyaan 

keandalan dalam dalam instrument penelitian dinyatakan 

valid, karena rhitung lebih besar dari rtabel 0,199. 

 

 

Tabel 4.10 

Tabel Validitas Daya Tanggap 

Variabel Item rhitung rtabel Keterangan 

Daya tanggap P5 0,619 0,199 Valid 
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 P6 0,707 0,199 Valid 

 P7 0,734 0,199 Valid 

 P8 0,665 0,199 Valid 

 P9 0,597 0,199 Valid 

Berdasarkan tabel validitas tersebut seluruh item pertanyaan 

daya tanggap dalam dalam instrument penelitian dinyatakan 

valid, karena rhitung lebih besar dari rtabel 0,199. 

Tabel 4.11 

Tabel Validitas Jaminan 

Variabel Item rhitung rtabel Keterangan 

Jaminan P10 0,799 0,199 Valid 

 P11 0,788 0,199 Valid 

 P12 0,650 0,199 Valid 

Berdasarkan tabel validitas tersebut seluruh item pertanyaan 

jaminan dalam dalam instrument penelitian dinyatakan 

valid, karena rhitung lebih besar dari rtabel 0,199. 

 

 

 

Tabel 4.12 

Tabel Validitas Empati 
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Variabel Item rhitung rtabel Keterangan 

Empati P13 0,754 0,199 Valid 

 P14 0,754 0,199 Valid 

 P15 0,701 0,199 Valid 

Berdasarkan tabel validitas tersebut seluruh item pertanyaan 

empati dalam dalam instrument penelitian dinyatakan valid, 

karena rhitung lebih besar dari rtabel 0,199. 

 

Tabel 4.13 

Tabel Validitas Bukti Fisik 

Variabel Item rhitung rtabel Keterangan 

Bukti fisik P16 0,870 0,199 Valid 

 P17 0,662 0,199 Valid 

 P18 0,858 0,199 Valid 

Berdasarkan tabel validitas tersebut seluruh item pertanyaan 

bukti fisik dalam dalam instrument penelitian dinyatakan 

valid, karena rhitung lebih besar dari rtabel 0,199. 
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Tabel 4.14 

Tabel Validitas Kepuasan 

Variabel Item rhitung rtabel Keterangan 

Kepuasan P1 0,610 0,199 Valid 

 P2 0,577 0,199 Valid 

 P3 0,619 0,199 Valid 

 P4 0,481 0,199 Valid 

 P5 0,435 0,199 Valid 

 P6 0,543 0,199 Valid 

 P7 0,483 0,199 Valid 

 P8 0,613 0,199 Valid 

 P9 0,524 0,199 Valid 

 P10 0,664 0,199 Valid 

 P11 0,407 0,199 Valid 

 P12 0,691 0,199 Valid 

 P13 0,470 0,199 Valid 

 P14 0,513 0,199 Valid 

 P15 0,632 0,199 Valid 
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 P16 0,589 0,199 Valid 

 P17 0,639 0,199 Valid 

 P18 0,536 0.199 Valid  

Berdasarkan tabel validitas tersebut seluruh item pertanyaan 

kepuasan dalam dalam instrument penelitian dinyatakan 

valid, karena rhitung lebih besar dari rtabel 0,199. Oleh karena 

itu, analisis validitas dari tabel tersebut dapat disimpulkan 

bahwa seluruh instrument pertanyaan dinyatakan valid 

karena semua item nilainya lebih besar dari 0,202. Dengan 

demikian, seluruh item pertanyaan dapat diikutkan kembali 

dalam analisis data selanjutnya. 

4.2.2.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas ini dilakukan dengan 

menggunakan Cronchbach’s Alpha. Dalam uji reliabilitas, 

nilai yang dikatakan reliabel adalah jika rhitung lebih besar 

dari rtabel. Adapun tabel uji reliabilitas adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.15 

Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

No. Variabel rhitung rtabel Keterangan 

1 Keandalan 0,706 0,199 Reliabel  
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2 Daya tanggap 0,682 0,199 Reliabel  

3 Jaminan 0,604 0,199 Reliabel  

4 Empati 0,572 0,199 Reliabel  

5 Bukti fisik 0,718 0,199 Reliabel  

6 Kepuasan 0,869 0,199 Reliabel  

Dapat dilihat dari tabel tersebut didapatkan nilai 

Cronbach’s Alpha pada masing-masing variabel lebih besar 

dari rtabel, sehingga dapat disimpulkan kesemua instrument 

penelitian yang digunakan adalah reliabel atau andal dan 

dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

4.2.2.3. Hasil Analisis Data 

4.2.2.3.1. UjiHipotesis 

Hasil uji hipotesis ini dilakukan menggunakan 

one way anova. Adapun tabel hasil uji hipotesis 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Tabel uji Anova Satu Arah  

No. Variabel Fhitung Ftabel Keterangan 

1 Keandalan 0,290 3,94 Tidak beda 

2 Daya tanggap 0,544 3,94 Tidak beda 
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3 Jaminan 1,192 3,94 Tidak beda 

4 Empati 0,034 3,94 Tidak beda 

5 Bukti fisik 2,688 3,94 Tidak beda 

Berdasarkan tabel di atas nilai Fhitungmasing-

masing variable lebih kecil dari Ftabel3,94 maka 

Ho diterima dan Ha ditolak, yang artinya 

persepsi konsumen tentang kualitas pelayanan 

antara konsumen pada pria dan wanita tidak 

berbeda secara nyata dengan tingkat 

ketidaktelitian 5%. 

4.2.2.3.2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini diuji dengan 

menggunakan SPSS 16.0 dan diperoleh 

hasil bahwa uji normalitas berdistribusi 

normal. 
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Gambar 4.3 Normalitas-scatter plots 

Dari gambar scater plots menunjukkan data 

terdistribusi pada sekitar garis diagonal. Dapat 

disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini 

mempunyai distribusi yang normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan Uji Multikolinearitas ini diuji 

denganmenggunakanSPSS 16.0 dan didapatkan 

hasil sebagaiberikut. 

 

 

Tabel 4.17 

Tabel Uji Multikolinearitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 19.057 5.238    

kehandalan .810 .273 .254 .759 1.317 

daya tanggap .775 .281 .269 .584 1.711 

jaminan .229 .485 .048 .526 1.900 

empati 1.314 .391 .292 .735 1.360 

bukti fisik .313 .379 .074 .687 1.456 

a. Dependent Variable: kepuasan    

Dari hasil uji tersebut didapatkan output VIF 

hitung (VIF semua variabel mempunyai nilai 
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VIF kurang dari 10, maka diketahui bahwa antar 

variabel bebas tidak terjadi multikolinearitas. 

4.2.2.3.3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas ini uji dengan 

menggunakan metode Glejser. Uji 

heterokedastisitas ini memiliki kriteria : Jika 

residual memiliki residual yang berbeda disebut 

dengan heterokedastisitas. Dalam uji 

heterokedastisitas yang menggunakan SPSS 

16.0 didapatkan titik-titik menyebar sehingga 

dapat disimpulkan residual memiliki residual 

yang sama dan variabel bebas 

bersifathomokedastisitas.Adapun  hasil  uji   

heterokedastisitas  tersebutadalah sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.4 Heterokedastisitas Scatterplot 

Berdasarkan gambar di atas, hasilnya tidak 

terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar 

di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

4.2.2.4. Analisis Regresi Berganda 

Analisis ini untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis regresi 

berganda memiliki beberapa uji persyaratan yang hams 

dipenuhi sebelum analisis regresi linear berganda dilakukan. 

Setelah dilakukan semua uji prasyarat dan hasilnya telah 

memenuhi syarat untuk melakukan uji analisis regresi linear 

berganda didapatkan hasil pengolahan data menggunakan 

SPSS 16.0 sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Tabel Uji Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 19.057 5.238  3.638 .000 

kehandalan .810 .273 .254 2.963 .004 

daya tanggap .775 .281 .269 2.757 .007 

jaminan .229 .485 .048 .472 .638 
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empati 1.314 .391 .292 3.357 .001 

bukti fisik .313 .379 .074 .826 .411 

a. Dependent Variable: kepuasan    

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan hasil persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Y = 19,057 + 0,810X1 + 0,775X2+ 0,229X3 + 1,314X4 + 

0,313X5 

 

4.2.2.5. Hasil Pengujian Hipotesis 

4.2.2.5.1. Hasil Uji t 

Uji t dilakukan dengan menggunakan 

software SPSS 16.0 untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan konsumen dan fasilitas terhadap 

kepuasan konsumen. Uji t dilakukan dengan 

cara membandingkan nilai thitung dengan ttabel 

dengan tingkat signifikan 0,05. Adapun hasil uji 

t sebagai berikut: 

(a)Pengaruh Kehandalan Terhadap Kepuasan 

Konsumen 

(1) Menentukan Ho= hipotesis nol dan Ha= 

hipotesis alternatif 

Ho : b1 = 0, artinya kehandalan 

pelayanan kereta api tidak 
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berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen pada kelas 

eksekutif 

Ha : b1 ≠ 0, artinya kehandalan 

pelayanan kereta api berpengaruh 

positif terhadap kepuasan 

konsumen pada kelas eksekutif. 

(2) Menentukan tingkat signifikan (α) dan 

ttabel 

Tingkat signifikan (α) dalam penelitian 

ini adalah 5% atau 0,05. Tabel 

distribusi t dicari pada α = 5% dengan 

derajat kebebasan (df) = n-k = 100-2-

1= 97. Berdasarkan tabel t pada α = 5% 

dapat diketahui nilai ttabel dengan df = 

97 adalah 1,985. 

(3) Kriteria pengujian 

Bila thitung> ttabel Ho ditolak, artinya 

bahwa kehandalan pelayanan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen. 

Bila thitung ≤ ttabel Ho diterima, artinya 

bahwa kehandalan pelayanan tidak 
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berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen. 

(4) Kesimpulan 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan 

hasil perhitungan dengan tingkat 

kesalahan 5% adalah sebagai berikut: 

thitung sebesar 2,963 sedangkan ttabel 

1,985. Dengan demikian thitung> ttabel 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

artinya Semakin handal karyawan KA 

Eksekutif Taksaka dalam memeberikan 

informasi, berpenampilan baik, 

pelayanan ramah, dan mampu 

mengatasi keluhan konsumen maka 

konsumen akan merasa puasdengan 

tingkat ketidaktelitian 5%.  

(b) Pengaruh Daya Tanggap terhadap 

Kepuasan Konsumen 

(1) Menentukan Ho= hipotesis nol dan Ha= 

hipotesis alternatif 

Ho : b1 = 0, artinya daya tanggap 

pelayanan kereta api tidak 

berpengaruh positif terhadap 
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kepuasan konsumen pada kelas 

eksekutif 

Ha : b1 ≠ 0, artinya daya tanggap 

pelayanan kereta api berpengaruh 

positif terhadap kepuasan 

konsumen pada kelas eksekutif. 

(2) Menentukan tingkat signifikan (α) dan 

ttabel 

Tingkat signifikan (α) dalam penelitian 

ini adalah 5% atau 0,05. Tabel distribusi 

t dicari pada α = 5% dengan derajat 

kebebasan (df) = n-k = 100-2-1= 97. 

Berdasarkan tabel t pada α = 5% dapat 

diketahui nilai ttabel dengan df = 97 

adalah 1,985. 

(3) Kriteria pengujian 

Bila thitung> ttabel Ho ditolak, artinya 

bahwa daya tanggap pelayanan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen. 

Bila thitung ≤ ttabel Ho diterima, artinya 

bahwa daya tanggap pelayanan tidak 
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berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen. 

(4) Kesimpulan 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan 

hasil perhitungan dengan tingkat 

kesalahan 5% adalah sebagai berikut: 

thitung sebesar 2,757 sedangkan ttabel 

1,985. Dengan demikian thitung> ttabel 

maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

Semakin cepat daya tanggap karyawan 

KA Eksekutif Taksaka terhadap 

konsumen, maka konsumen akan merasa 

puas. 

(c) Pengaruh Jaminan terhadap Kepuasan Konsumen 

(1) Menentukan Ho= hipotesis nol dan Ha= hipotesis 

alternatif 

Ho : b1 = 0, artinya jaminan pelayanan kereta api 

tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen pada kelas eksekutif 

Ha : b1 ≠ 0, artinya jaminan pelayanan kereta api 

berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen pada kelas eksekutif. 

(2) Menentukan tingkat signifikan (α) dan ttabel 
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Tingkat signifikan (α) dalam penelitian ini adalah 

5% atau 0,05. Tabel distribusi t dicari pada α = 5% 

dengan derajat kebebasan (df) = n-k = 100-2-1= 97. 

Berdasarkan tabel t pada α = 5% dapat diketahui 

nilai ttabel dengan df = 97 adalah 1,985. 

(3) Kriteria pengujian 

Bila thitung> ttabel Ho ditolak, artinya bahwa jaminan 

pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen. 

Bila thitung ≤ ttabel Ho diterima, artinya bahwa jaminan 

pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen. 

(4) Kesimpulan 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil 

perhitungan dengan tingkat kesalahan 5% adalah 

sebagai berikut: thitung sebesar 0,472 sedangkan ttabel 

1,985. Dengan demikian thitung< ttabel maka Ho 

diterima dan Haditolak, artinya KA Eksekutif 

Taksaka tidak mampu memberikan jaminan secara 

pasti tentang pelayanan keamanan sehingga akan 

memberikan ketidakpuasan konsumen pengguna. 

(d) Pengaruh Empati terhadap Kepuasan Konsumen 
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(1) Menentukan Ho= hipotesis nol dan Ha= hipotesis 

alternatif 

Ho : b1 = 0, artinya empati pelayanan kereta api 

tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen pada kelas eksekutif 

Ha : b1 ≠ 0, artinya empati pelayanan kereta api 

berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen pada kelas eksekutif. 

(2) Menentukan tingkat signifikan (α) dan ttabel 

Tingkat signifikan (α) dalam penelitian ini adalah 

5% atau 0,05. Tabel distribusi t dicari pada α = 5% 

dengan derajat kebebasan (df) = n-k = 100-2-1= 97. 

Berdasarkan tabel t pada α = 5% dapat diketahui 

nilai ttabel dengan df = 97 adalah 1,985. 

(3) Kriteria pengujian 

Bila thitung> ttabel Ho ditolak, artinya bahwa empati 

pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen. 

Bila thitung ≤ ttabel Ho diterima, artinya bahwa empati 

pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen. 

(4) Kesimpulan 
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Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil 

perhitungan dengan tingkat kesalahan 5% adalah 

sebagai berikut: thitung sebesar 3,357 sedangkan ttabel 

1,985. Dengan demikian thitung> ttabel maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya Semakin 

memberikan empati pelayanan karyawan KA 

Eksekutif Taksaka, maka konsumen akan merasa 

puas. 

(e) Pengaruh Bukti Fisik terhadap Kepuasan Konsumen 

(1) Menentukan Ho= hipotesis nol dan Ha= hipotesis 

alternatif 

Ho : b1 = 0, artinya bukti fisik pelayanan kereta api 

tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen pada kelas eksekutif 

Ha : b1 ≠ 0, artinya bukti fisik pelayanan kereta api 

berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen pada kelas eksekutif. 

(2) Menentukan tingkat signifikan (α) dan ttabel 

Tingkat signifikan (α) dalam penelitian ini adalah 

5% atau 0,05. Tabel distribusi t dicari pada α = 5% 

dengan derajat kebebasan (df) = n-k = 100-2-1= 97. 

Berdasarkan tabel t pada α = 5% dapat diketahui 

nilai ttabel dengan df = 97 adalah 1,985. 
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(3) Kriteria pengujian 

Bila thitung> ttabel Ho ditolak, artinya bahwa bukti fisik 

pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

konsumen. 

Bila thitung ≤ ttabel Ho diterima, artinya bahwa bukti 

fisik pelayanan tidak berpengaruh positif terhadap 

kepuasan konsumen. 

(4) Kesimpulan 

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil 

perhitungan dengan tingkat kesalahan 5% adalah 

sebagai berikut: thitung sebesar 0,826 sedangkan ttabel 

1,985. Dengan demikian thitung< ttabel maka Ho 

diterima dan Haditolak, artinya Karyawan KA 

Eksekutif Taksaka kurang mampu memberikan bukti 

fisik yang baik sehingga akan memberikan 

ketidakpuasan konsumen pengguna. 

2) Hasil UjiF 

Uji F dilakukan dengan menggunakan software 

SPSS  16.0 untuk mengetahuiseberapa besar pengaruh 

koefisien regresi linear berganda dalam hal ini variabel 

bebas terhadap variable terikat secara serempak atau 

bersama-sama. Adapun hasil uji F adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.19 
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Tabel Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2198.158 5 439.632 17.133 .000a 

Residual 2412.032 94 25.660   

Total 4610.190 99    

a. Predictors: (Constant), bukti fisik, kehandalan, empati, daya tanggap, jaminan 

b. Dependent Variable: kepuasan    

 

Tahapan yang dilakukan dalam uji F adalah sebagai berikut: 

(a) Menentukan H0 = Hipotesisnol dan Ha= Hipotesis 

alternatif  

Ho : b1 : b2 = 0, artinya kualitas pelayanan yang 

meliputi kehandalan, daya tanggap, jaminan, 

empati dan bukti fisik secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada 

kelas eksekutif dengantingkat signifikansi 5%. 

Ha: b1: b2 minimal salah satu ≠ 0, artinya kualitas 

pelayanan yang meliputi kehandalan, daya 

tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen pada kelas eksekutif dengan tingkat 

signifikansi 5%.  

(b) Menentukan tingkat signifikansi (α) dan Ftabel 
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Tingkat signifikansi (α) dalam penelitian ini adalah 5% 

atau 0,05. Ftabel dapat dicari dengan menentukan besar 

derajat kebebasan (degree of freedom) pembilang dan 

derajat kebebasan (degree of freedom) penyebut. Untuk 

derajat kebebasan (degreeof freedom) pembilang 

menggunakan k, sedangkan derajat kebebasan (degree 

of freedom) penyebut menggunakan k = 6-1=5, 

sedangkan derajat kebebasan (degree of freedom) 

penyebut menggunakan n-k-1 = 100-5-1 = 94. 

Berdasarkan tabel F pada = 5% dapat diketahui nilai 

Fhitung dengan df pembilang = 5, dan df penyebut = 94 

adalah 2,31.  

(c) Kriteria pengujian 

Ho diterima (Ha ditolak), jika Fhg<Ftabel, artinya kualitas 

pelayanan meliputi kehandalan, daya tanggap, jaminan, 

empati dan bukti fisik tidak berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap konsumen pada kelas eksekutif. 

Ho ditolak (Ha diterima) jika Fhitung> Ftabel. Artinya 

kualitas pelayanan meliputi kehandalan, daya tanggap, 

jaminan, empati dan bukti fisik berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap kepuasan konsumen pada kelas 

ekonomi, bisnis, dan eksekutif.  

(d) Kesimpulan 
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Nilai Fhitung = 17,133 dengan tingkat keyakinan 95%, 

signifikansi 5%, dan df1 (jumlah variabel 1) 6-1=5 dan 

df (n-k-1) 100-5-1 = 94, maka didapatkan Ftabel sebesar 

2,31, maka Ho ditolak dan Ha diterima karena Fhitung> 

Ftabel. Artinya kualitas pelayanan meliputi kehandalan, 

daya tanggap, jaminan, empati dan bukti fisik 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepuasan 

konsumen pada kelas eksekutif. 

 

4.3. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah kualitas jasa 

pada KA Eksekutif Taksakaberdasarkan jenis kelamin konsumen, apakah 

terdapat pengaruh kualitas pelayanan meliputi kehandalan, daya tanggap, 

jaminan, empati dan bukti fisik secara sendiri-sendiri ataupun secara 

bersama-sama terhadap variabel terikat (kepuasan konsumen). 

Berdasarkan hasil karakteristik responden diketahui bahwa responden 

sebagian besar berjenis kelamin laki-laki sebesar 67 orang dan usia 

responden sebagian besar antara 29-39 tahun sebesar 43. Sedangkan 

menurut pendidikan terakhir sebagian besar adalah SMU/SMA/SMK 

dengan jumlah 64 orang. Responden terbanyak berprofesi sebagai 

wiraswasta dan paling sedikit berprofesi sebagai Pegawai Negeri dan 

sebagian besar tingkat pendapatan sebesar Rp 3.000.500,00 – Rp 

4.000.000,00. Pengguna jasa KA Eksekutif Taksaka 3 - 6 kali dan paling 
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sedikit menggunakan < 3 kali.Responden terbanyak mengenai daya tarik 

KA Eksekutif Taksaka karena kenyamanan, keamanan, dan kepuasan serta 

paling sedikit karena Akses yang mudah terjangkau.Mengenai dimana 

mengetahui mengenai KA Eksekutif Taksaka dari teman atau keluarga dan 

responden paling sedikit dari iklan (media cetak). 

Penelitian ini dilakukan di Stasiun Besar Tugu Yogyakarta dengan 

studi kasus pada konsumen PT KAI DAOP VI menggunakan one way 

anova dan analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini peneliti 

terjun langsung dalam proses pembagian dan pengisian kuesioner. 

Berdasarkan hasil pengujian secara sendiri kualitas jasasecara 

bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Artinya 

semakin tinggi kualitas jasa yang diberikan, semakin tinggi kepuasan 

konsumen. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kualitas jasa 

berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, yang artinya semakin 

baik kualitas jasa, semakin tinggi kepuasan konsumen. Dalam hal ini 

kualitas jasa pada kereta api dirasa penting oleh konsumen, karena dengan 

kualitas baik yang diberikan kepada konsumen akan memberikan kepuasan 

yang tinggi pada konsumen yang rela mengeluarkan harga tiket yang 

relatif lebih mahal. 

Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan jasa sesuai 

dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai 

dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang 

sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan 
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dengan akuransi yang tinggi.Semakin handal karyawan KA Eksekutif 

Taksaka dalam memberikan informasi, berpenampilan baik, pelayanan 

ramah, dan mampu mengatasi keluhan konsumen maka konsumen akan 

merasa puas. Karyawan KA Eksekutif Taksaka selalu memberikan 

pelayanan dengan informasi yang akurat tentang kedatangan, fasilitas yang 

tersedia dan segala kebutuhan konsumen yang dapat memuaskan sehingga 

tidak berpindah ke transportasi lain. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan semakin cepat daya 

tanggap karyawan KA Eksekutif Taksaka terhadap konsumen, maka 

konsumen akan merasa puas.Suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen 

menunggu persepsi negatif dalam kualitas pelayanan. 

KA Eksekutif Taksaka tidak mampu memberikan jaminan secara 

pasti tentang jasa keamanan sehingga akan memberikan ketidakpuasan 

konsumen pengguna.Dalam hal ini pengetahuan, kesopansantunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya 

para pelanggan kepada perusahaan. Hal ini meliputi beberapa komponen 

antara lain komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), 

keamanan (security), kompetensi (competence), dan sopan santun 

(courtesy). Kesemua indikator tersebut tidak dapat memberikan kepuasan 

konsumen.  
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Berdasarkan hasil penelitian semakin memberikan empati 

pelayanan karyawan KA Eksekutif Taksaka, maka konsumen akan merasa 

puas.Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi 

yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen. Di mana suatu perusahaan diharapkan memiliki 

pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan 

pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoprasian yang 

nyaman bagi pelanggan. 

Karyawan KA Eksekutif Taksaka kurang mampu memberikan 

bukti fisik yang baik sehingga akan memberikan ketidakpuasan konsumen 

pengguna. Bukti fisik tersebut meliputi kemampuan suatu perusahaan 

dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan 

keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang 

diberikan oleh pemberi jasa. Fasilitas fisik berupa: gedung, gudang, dan 

lain-lain. Perlengkapan dan peralatan yang digunakan berupa penggunaan 

teknologi terkini. Serta penampilan pegawainya. 

Untuk hasil pengujian secara bersama kedua variabel independent 

yaitu kualitas pelayanan yang meliputi kehandalan, daya tanggap, jaminan, 

empati dan bukti fisik secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependent yaitu kepuasan konsumen, artinya bahwa kedua variabel saling 

mendukung dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Pada penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui apakah 

kualitas jasa dapat mempengaruhi kepuasan konsumen pada KA Taksaka 

kelas eksekutif, apakah terdapat perbedaan pelayanan terhadap kepuasan 

konsumen berdasarkan jenis kelamin, dan apakah ada pengaruh kualitas 

pelayanan yang meliputi kehandalan, daya tanggap, jaminan, empati dan 

bukti fisik secara bersama-sama dan secara sendiri berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen. Setelah dilakukan pengumpulan data melalui 

kuesioner, dilakukan pengolahan data dengan beberapa uji prasyarat, uji 

hipotesis, uji analisis one way anova, dan regresi linear berganda diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

5.1.1. Menurut persepsi konsumen tidak terdapat perbedaan kualitas 

pelayanan yang diberikan KA Taksaka kelas eksekutif antara 

konsumen pria dan wanita. 

5.1.2. Semakin handal karyawan KA Eksekutif Taksaka dalam 

memberikan informasi, berpenampilan baik, pelayanan ramah, dan 

mampu mengatasi keluhan konsumen maka konsumen akan merasa 

puas. 

5.1.3. Semakin cepat daya tanggap karyawan KA Eksekutif Taksaka 

terhadap konsumen, maka konsumen akan merasa puas. 
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5.1.4. KA Eksekutif Taksaka tidak mampu memberikan jaminan secara 

pasti tentang pelayanan keamanan sehingga akan memberikan 

ketidakpuasan konsumen pengguna. 

5.1.5. Semakin memberikan empati pelayanan karyawan KA Eksekutif 

Taksaka, maka konsumen akan merasa puas. 

5.1.6. Karyawan KA Eksekutif Taksaka kurang mampu memberikan bukti 

fisik yang baik sehingga akan memberikan ketidakpuasan konsumen 

pengguna. 

5.1.7. Kualitas pelayanan meliputi kehandalan, daya tanggap, jaminan, 

empati dan bukti fisik berpengaruh secara bersama-sama terhadap 

kepuasan konsumen pada kelas eksekutif. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, penulis mengajukan 

beberapa saran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) kepada konsumen. Adapun saran dibuat berdasarkan 

hasil pengecekan item dari rata-rata seluruh responden. Rata-rata skor dari 

setiap item pertanyaan yang masih rendah akan diberikan saran sebagai 

pertimbangan perusahaan agar hal tersebut dapat ditingkatkan lagi, tetapi 

rata-rata skor setiap item yang sudah tinggi akan diberikan saran sebagai 

pertimbangan perusahaan untuk tetap mempertahankan hal tersebut. Adapun 

saran yang akan diberikan adalah sebagai berikut: 
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5.2.1. Mempertahankan kualitas pelayanan yang berhubungan dengan 

kehandalan, daya tanggap dan empati yang telah diberikan kepada 

konsumen sehingga konsumen akan tetap menggunakan transportasi 

tersebut karena adanya ekspetasi yang baik terhadap KA Taksaka 

Eksekutif. 

5.2.2. Meningkatkan kualitas pelayanan yang berhubungan dengan jaminan 

dan bukti fisik yang lebih menyakinkan konsumen atau pelanggan 

sehingga di kemudian hari konsumen akan lebih merasa puas dengan 

kualitas dan fasilitas yang ada pada KA Taksaka Eksekutif. 
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