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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk serta semakin 

meningkatnya kemajuan masyarakat dalam pendidikan, perekonomian yang 

lebih makmur, perubahan sosial budaya masyarakat, serta perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka kesadaran masyarakat terhadap unsur-unsur 

pelayanan yang dapat diberikan oleh perusahaan semakin meningkat. Pada 

saat ini taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat sehingga 

menuntut diperlukannya sarana angkutan umum yang mampu mendukung 

mobilitas mereka dalam beraktifitas sehari-hari.   

Kondisi yang terjadi pada saat ini menunjukan bahwa meningkatnya 

permintaan jasa transportasi angkutan umum sebagai dampak dari tingginya 

mobilitas penduduk dirasakan belum ditata secara maksimal, sehingga 

manajemen jasa angkutan umum belum mampu menawarkan pelayanan yang 

lancar, tertib, aman dan memuaskan. 

Pada saat ini kesadaran konsumen akan pentingnya nilai kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, baik dalam bentuk jasa maupun 

dalam bentuk barang semakin meningkat. Dan dari beberapa pengalaman 

menunjukan bahwa atas pemberian suatu kualitas jasa atau pelayanan tertentu 

akan menimbulkan penilaian yang berbeda dari setiap konsumen, karena 

tergantung dari bagaimana konsumen mengharapkan kualitas jasa/pelayanan 

tersebut.   
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Konsumen adalah satu-satunya yang dapat menilai baik tidaknya 

kualitas pelayanan. Konsumen menilai pelayanan tersebut dengan cara 

membandingkan pelayanan yang mereka terima dengan pelayanan yang 

mereka harapkan. Perilaku konsumen adalah proses seorang pelanggan dalam 

membuat keputusan untuk membeli, serta menggunakan barang-barang dan 

jasa yang dibeli. Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja 

(hasil) suatu produk dengan harapannya. 

Proses keputusan konsumen bukanlah berakhir dengan pembelian, 

namun berlanjut hingga pembelian tersebut menjadi pengalaman bagi 

konsumen dalam menggunakan produk atau jasa yang dibeli tersebut. 

Pengalaman itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan pembelian di masa depan. Pertimbangan keputusan konsumen 

dalam memilih jasa pelayanan transportasi yaitu dengan melihat bagaimana 

kualitas pelayanan  yang diberikan oleh perusahaan.  

Para pengusaha jasa pelayanan transportasi harus cermat dalam 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas jasa yang mereka miliki. 

Terutama dalam memberikan pelayanan konsumen karena pelayanan yang 

diberikan tersebut akan mempengaruhi kepuasan konsumen. Konsumen pada 

zaman sekarang adalah konsumen yang kritis dan sangat berhati-hati dalam 

membelanjakan uangnya. Mereka mempertimbangkan banyak faktor untuk 

memilih sebuah produk atau jasa termasuk jasa taxi.  



3 
 

 
 

Pada saat ini industri jasa transportasi taksi semakin marak di Kalbar. 

Perusahaan Arjuna Travel rute Pontianak-Sanggau merupakan salah satu 

badan usaha yang mengkonsentrasikan salah satu bidang usahanya di sektor 

industri jasa transportasi yaitu taksi. Sebagai suatu perusahaan swasta tentu 

saja Arjuna Travel rute Pontianak-Sanggau hadir untuk mendapatkan 

keuntungan sekaligus memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 

konsumen. Akan tetapi bukan hanya Arjuna Travel sendiri yang bergerak di 

bidang jasa transportasi taksi ini, sehingga hal ini menimbulkan persaingan 

antar perusahaan yang juga bergerak di bidang jasa angkutan darat berupa taxi 

dengan jurusan Pontianak-Sanggau. 

Proses ada hubungannya dengan kegiatan yang berjalan di suatu 

organisasi. Proses merupakan mekanisme kerja, di mana jasa disampaikan 

kepada pelanggan dan bagaimana jasa tersebut dijalankan dalam perusahaan. 

Adapun proses yang dilakukan pihak perusahaan dalam melakukan jasa 

angkutan orang (taxi), yaitu konsumen atau calon penumpang dapat langsung 

datang ke perusahaan atau memesan via telepon untuk memesan dan membeli 

tiket pada bagian administrasi. Pihak perusahaan taxi ini telah menentukan 

jadwal dalam menerima dan mencatat pemesanan tiket bagi konsumen atau 

calon penumpang, yaitu mulai pukul 08.00 WIB – 21.00 WIB. 

Berikut ini akan disajikan tabel yang berisi perusahaan-perusahaan 

yang bergerak di bidang jasa transportasi taksi di Pontianak dengan jurusan 

Pontianak-Sanggau. 
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Tabel 1.1 

Dinas Perhubungan Kota Pontianak  

Perusahaan Taksi di Pontianak 

Rute Pontianak-Sanggau 

No  Nama Perusahaan Alamat 

1. Pachira Transport Jl. DR. Wahidin No. 46 

2. Santana Jl. Adi Sucipto No. 01 

3. Ryan Taxi Jl. KH. A. Dahlan 

4. Acha Taxi Jl. Sumatra Gg. Sederhana No. 20 

5. Taxi Harmoni Jl. Ayani II 

6. Kharisma Taxi Jl. Arteri Supadio No. 4 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pontianak, 2015. 

Dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa sangat banyak perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa transportasi taksi, seperti perusahaan taksi yang 

pertama yaitu Pachira Transport di Jl. DR. Wahidin No. 46 dan taksi yang 

baru saat ini yaitu Kharisma Taxi di Jl. Arteri Supadio No. 4.  

Arjuna Travel adalah salah satu perusahaan transportasi yang bergerak 

di bidang jasa angkutan taxi yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 50 

Pontianak, yang menyediakan jasa angkutan darat berupa taxi dengan jurusan 

Pontianak-Sanggau (PP). Kapasitas muatan taksi Arjuna Travel berjumlah 6 

orang. Taksi perusahaan ini menyediakan fasilitas berupa AC, Tape, dan 

VCD. Dengan jenis kendaraan Inova, di mana jumlah taxi yang tersedia 

sebanyak 6 buah armada dan 3 jadwal keberangkatan, yaitu pada pukul 08.00 

WIB, 14.00 WIB, dan 16.00 WIB.  

Kegiatan usaha Arjuna Travel Rute Pontianak-Sanggau secara jelas 

adalah perusahaan yang menghasilkan jasa angkutan penumpang umum 

dengan menggunakan taxi. Sampai saat ini, perusahaan telah memiliki sebelas  
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orang karyawan tetap lainnya bertugas sebagai sopir, dan sisanya sebanyak 

tiga orang bertugas sebagai tenaga operasional. 

Kebutuhan pelanggan sangat menentukan kualitas yang akan 

diberikan oleh perusahaan sehingga kualitas yang tinggi bukan berdasar pada 

persepsi pelanggan. Namun dalam jasa pelayanan yang diberikan perusahaan 

kepada konsumen masih belum maksimal sehingga konsumen menunjukkan 

keluhannya. Dari hasil wawancara menunjukkan beberapa keluhan yang 

disampaikan oleh konsumen taksi Arjuna Travel melalui via telepon. Berikut 

adalah hasil wawancara yang  dilakukan dengan pihak perusahaan Taksi 

Arjuna Travel yang berhubungan dengan keluhan pelanggan terhadap 

pelayanan yang diberikan perusahaan. Seperti keluhan- keluhan apa saja yang 

disampaikan oleh konsumen saat ini? Dari data dibawah ini menunjukkan 

beberapa hasil keluhan yang disampaikan oleh konsumen taksi Arjuna Travel 

melalui via telepon. Adapun jenis keluhan konsumen yaitu: 

Tabel 1.2 

Arjuna Travel 

 rute Pontianak-Sanggau 

Jenis Keluhan  

No  Jenis Keluhan 

1 Keterlambatan dalam menjemput penumpang. 

2 Kurang kesediaan sopir taxi dalam menanggapi kritik penumpang. 

3 Sikap kurang sopan driver. 

4 Penampilan sopir yang kurang rapi. 

Sumber : Arjuna Travel Taxi Pontianak, 2015. 
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Perkembangan volume penjualan tiket pada Arjuna Travel taxi 

Pontianak dari tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut. 

Tabel 1.3 

Arjuna Travel rute Pontianak-Sanggau 

Volume Penjualan Tiket 

Tahun 2011-2014 

 

Tahun  

 

Tiket Terjual 

 (Lembar) 

 

Total Penjualan 

(Rp) 

2011 5.940 653.400.000 

2012 5.640 676.800.000 

2013 5.160 722.400.000 

2014 4.860 631.800.000 

      Sumber : Arjuna Travel taxi Pontianak, 2015 

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat dilihat pada tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2014 tiket yang terjual pada Arjuna Travel Pontianak terus mengalami 

penurunan. Pada tahun 2012,  tiket yang terjual mengalami penurunan sebesar 

5,50%. Pada tahun 2013, mengalami penurunan sebesar 8,50%. Kemudian, 

pada tahun 2014, mengalami penurunan sebesar 5,80%. 

Perkembangan tarif taxi pada Arjuna Travel taxi Pontianak selama 

tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut. 
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Tabel 1.4 

Arjuna Travel Pontianak 

Tarif Taxi 

(Dalam Rupiah) 

Tahun Tarif  % 

2011 110.000 - 

2012 120.000 9,00 

2013 140.000 16,60 

2014 130.000  7,10 

       Sumber : Arjuna Travel Pontianak, 2015 

Berdasarkan Tabel 1.4, dapat dilihat pada Tahun 2011 sampai Tahun 

2013 tarif taxi Arjuna Travel Pontianak terus mengalami peningkatan. Pada 

Tahun 2012 terjadi peningkatan tarif taxi sebesar 9,00% dari tahun 

sebelumnya, dan pada tahun berikutnya meningkat sebesar 16,60%. Namun, 

pada Tahun 2014 tarif taxi mengalami penurunan sebesar 7,10%. 

Dengan perkembanganya kini Arjuna Travel tidak hanya mengantar 

penumpang, tapi juga menerima order dalam bentuk lain, misalnya menerima 

jasa pengiriman berupa paket (barang). Tarif dalam jasa pengiriman ini 

ditentukan oleh besar kecilnya paket (berat-ringan). Biaya yang dikenakan 

jasa pengiriman ini yaitu : berat paket per (kg) × Rp. 3.500. Jika paket berupa 

dokumen biaya yang dikenakan sebesar Rp. 5.000 - 10.000. 
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B. Permasalahan 

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka 

permasalahan pada penelitian ini adalah “Bagaimana Tingkat Kepuasan 

Pengguna Jasa Transportasi Taksi Pada Arjuna Travel Rute Pontianak-

Sanggau”. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar ruang lingkup permasalahan lebih jelas dan terarah, maka 

penulis membatasi permasalahan pada 5 (lima) variabel kualitas pelayanan 

jasa penumpang taxi yang meliputi berwujud (tangibles), keandalan 

(reliabity), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati 

(emphaty). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepuasan konsumen 

yang diukur pada 5 (lima) variabel kualitas pelayanan jasa penumpang taxi 

yang meliputi berwujud (tangibles), keandalan (reliabity), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty) terhadap pelanggan 

pengguna jasa taxi pada Arjuna Travel rute Pontianak-Sanggau. 
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E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman teori yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan yang dikaitkan dengan 

pemecahan suatu permasalahan yang dihadapi oleh suatu perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan manfaat 

sebagai sumbangan pemikiran atau masukan dan informasi bagi 

perusahaan Arjuna Travel rute Pontianak-Sanggau yang bersangkutan. 

3. Bagi Almamater 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi 

rekan-rekan mahasiswa yang ingin membahas penelitian ini lebih lanjut. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Pada saat ini perusahaan atau organisasi yang menyediakan jasa 

terhadap kepuasan konsumen semakin tinggi. Hal ini karena salah satu tujuan 

dari perusahaan atau organisasi adalah memberikan kepuasan kepada 

konsumennya. Dalam persaingan yang semakin tajam di antara perusahaan 

jasa saat ini, maka kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama di mana 

tingkat kepentingan dan harapan pelanggan serta pelaksanaan  atau kinerja 

yang dilakukan perusahaan haruslah sesuai. Perusahaan harus memperhatikan 

hal-hal yang dianggap penting oleh para pelanggan, agar mereka merasa puas. 
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Dalam bisnis jasa, kualitas pelayanan merupakan kunci keberhasilan 

suatu usaha. Pelayanan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam 

menciptakan kepuasan konsumen. Dengan memberikan pelayanan yang prima 

kepada pelanggan akan membuat tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan 

meningkat pula.  

Di dalam memberikan jasa pelayanan yang baik kepada pelanggan, 

penulis menggunakan lima kriteria penentu kualitas jasa pelayanan yang 

terdiri dari berwujud (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap 

(responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty). Kelima unsur 

tersebut akan menjadi acuan utama dalam penelitian ini untuk mengetahui 

kepuasan konsumen penumpang atas kinerja pelayanan taxi terhadap 

pelanggan dalam menggunakan jasa taxi pada Arjuna Travel rute Pontianak-

Sanggau. Adapun kerangka pemikiran yang akan dituangkan dalam penelitian 

ini dapat di lihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut. 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

Analisis Kepuasan Pengguna Jasa  Transportasi Taxi  

Pada Arjuna Travel Rute Pontianak-Sanggau 

 

   

 

 

 

 

Dimensi Kepuasan: 

1. Berwujud / Tangibles (X1) 

2. Keandalan / Reliability (X2) 

3. Daya Tanggap / Responsiveness (X3) 

4. Jaminan / Assurance (X4) 

5. Empati / Emphaty (X5) 

Kepuasan Konsumen 

 (Y) 
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G. Metode Penelitian 

1. Bentuk Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Menurut 

Kusmayadi, Endar Sugiarto (2000:28): “Metode penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau 

menggambarakan/melukisakan fenomena atau hubungan antar fenomena 

yang diteliti dengan sistematis, faktual, dan akurat.” 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Menurut Kusmayadi, Endar Sugiarto (2000:84): “Observasi 

adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan jalan mengamati, 

meneliti atau mengukur kejadian yang sedang berlangsung.” Dalam 

hal ini penulis mengamati langsung kegiatan-kegiatan yang terjadi 

pada saat pengguna jasa mendapatkan pelayanan dari Arjuna Travel 

rute Pontianak-Sanggau. 

b. Wawancara 

Menurut Kusmayadi, Endar Sugiarto (2000:83): “Wawancara 

adalah proses interaksi dan komunikasi antara pengumpul data dengan 

responden.” Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab langsung 

kepada pihak pimpinan dan karyawan Arjuna Travel rute Pontianak-

Sanggau untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 
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c. Kuesioner 

Menurut Kusmayadi, Endar Sugiarto (2000:82): “Kuesioner 

adalah cara mengumpulkan data dengan mengirimkan daftar 

pertanyaan tertulis, untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden.” 

Dalam hal ini penulis memberikan daftar pertanyaan kepada pengguna 

jasa Arjuna Travel rute Pontianak-Sanggau. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Menurut Kusmayadi, Endar Sugiarto (2000:127): “Populasi 

adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis dalam penelitian, dengan 

kata lain populasi adalah merupakan keseluruhan unsur-unsur yang 

memiliki satu atau beberapa ciri/karakteristik yang sama.” Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua pelanggan yang melakukan 

pembelian atau menggunakan jasa taxi rute Pontianak-Sanggau pada 

Arjuna Travel Pontianak. 

b. Sampel  

Menurut Bambang Prasetyo (2008:119): “Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi yang ingin diteliti.” 

Teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu di 

mana setiap responden yang dimintai informasinya benar-benar 

diperoleh secara kebetulan. Dengan pertimbangan bahwa populasinya 

bervariasi, berbeda-beda karakternya dan bersifat heterogen. 
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n = [
Z

1
2 . α

𝜀
] 2 

n = [
1,96

0,20
] 2 

n = 96,04 

n = 100 (pembulatan) 

Keterangan : 

Z1/2 .α  : Tabel distribusi normal 

e       : 0.20 (kesalahan penarikan sampel) 

Digunakan rumus ini karena populasi belum diketahui. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 orang responden 

dengan pertimbangan bahwa jumlah sampel tersebut cukup 

representatif untuk mewakili populasi. 

4. Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini kepuasan penumpang taxi dapat dilihat dari lima 

dimensi kualitas jasa pelayanan, yaitu: 

a. Berwujud (tangible), meliputi tampilan fasiitas fisik, perlengkapan, 

karyawan, dan sarana komunikasi yang dimiliki oleh Arjuna Travel 

Rute Pontianak-Sanggau. Atribut-atribut yang termasuk dalam dimensi 

ini adalah kebersihan dan kerapian mobil, tempat parkir yang cukup 

luas, penampilan sopir yang selalu rapi, taxi selalu dalam keadaan 

bersih, dan fasilitas sangat lengkap yang tersedia di dalam taxi, seperti 

AC, Tape, dan lain-lain. 
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b. Keandalan (reliability), yaitu kemampuan Arjuna Travel Rute 

Pontianak-Sanggau memberikan layanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat, dan memuaskan. Atribut-atribut yang termasuk dalam 

dimensi ini adalah selalu tepat waktu sampai tujuan Pontianak-

Sanggau, proses yang cepat dalam pemesan tiket, dan proses yang 

cepat dalam pergantian kendaraan. 

c. Daya Tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para karyawan 

Arjuna Travel Rute Pontianak-Sanggau untuk membantu para 

penumpang taxi dan memberikan layanan tanggap. Atribut-atribut 

yang termasuk dalam penelitian ini adalah sikap karyawan yang ramah 

dalam melayani penumpang, dan tindakan karyawan yang sigap dan 

cepat dalam menangani keluhan penumpang. 

d. Jaminan (assurance), mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, 

dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para karyawan Arjuna Travel 

Rute Pontianak-Sanggau untuk bebas dari bahaya, resiko atau 

keraguan-raguan. Atribut-atribut yang termasuk dalam dimensi ini 

adalah sopir taxi yang selalu ramah dan sopan terhadap penumpang, 

karyawan yang selalu ramah dalam memberikan informasi, karyawan 

yang ramah dalam melayani konsumen yang memesan tiket, dan selalu 

aman dalam perjalanan. 

e. Empati (emphaty), meliputi kemudahan dalam menjalani relasi, 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas 

kebutuhan individual para penumpang taxi. Atribut-atribut yang 
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temasuk dalam dimensi ini adalah sopir memberikan perhatian kepada 

penumpang, dan kenyamanan penumpang selalu terjaga. 

f. Kepuasan konsumen, merupakan perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap 

kinerja atau suatu produk dengan harapannya. 

5. Analisis Data 

a. Pengukuran Variabel 

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala 

Likert, yaitu untuk mengukur tingkat persetujuan dan ketidaksetujuan 

responden terhadap pernyataan atau pertanyaan yang diajukan. Skala 

Likert dapat dikategorikan sebagai skala interval. Skala Likert yang akan 

digunakan untuk mengukur penilaian pelanggan terhadap kepuasan 

konsumen dalam menggunakan jasa transportasi taksi Arjuna Travel rute 

Pontianak-Sanggau terdiri dari 5 (lima) kategori sebagai berikut:  

Tabel 1.5 

Skala Pengukuran Variabel Penelitian 
No  Skala Pengukuran 

Harapan Skor Persepsi Skor 

1. Tidak Puas (TP) 1 Sangat Tidak Baik (STB) 1 

2. Kurang Puas (KP) 2 Tidak Baik (TB) 2 

3. Cukup Puas (CP) 3 Kurang Baik (KB) 3 

4. Puas (P) 4 Baik (B) 4 

5. Sangat Puas (SP) 5 Sangat Baik (SB) 5 
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b. Analisis ServQual  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis SERVQUAL (service quality), yaitu analisis yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kesenjangan (gap) antara persepsi (perceived) 

dengan harapan (expectation) penumpang taxi pada Arjuna Travel rute 

Pontianak-Sanggau. 

Perhitungan kepuasan pelanggan menggunakan model Servqual 

mencakup perhitungan perbedaan di antara nilai yang diberikan para 

pengguna taxi untuk setiap pasang pernyataan berkaitan dengan harapan 

dan persepsi. 

Skor Servqual untuk setiap pasang pernyataan dalam penelitian ini, 

bagi masing- masing pengguna jasa taxi dapat dihitung berdasarkan rumus 

menurut Zeithaml,et al (1990) dalam Tjiptono (2007:275) sebagai berikut: 

Skor SERVQUAL = Skor Persepsi – Skor Harapan 

 

Data yang diperoleh dari kuesioner yang berisi pernyataan harapan 

dan persepsi pengguna jasa taxi sebagai berikut : 

a. Item-by-item analysis, yaitu analisis yang dilakukan terhadap setiap 

atribut pelayanan secara individu berkenaan dengan kualitas pelayanan. 

b. Dimension-by-dimension analysis, yaitu analisis yang dilakukan 

terhadap setiap dimensi pelayanan secara individu berkenaan dengan 

kualitas pelayanan. 
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c. Perhitungan ukuran tunggal kualitas pelayanan atau gap Servqual, yaitu 

analisis yang dilakukan untuk menghitung kesenjangan (gap) secara 

keseluruhan terhadap dimensi dan atribut pelayanan transportasi taksi. 

Dari hasil perhitungan Skor Servqual terhadap atribut dan dimensi 

kepuasan konsumen pengguna taksi, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan interprestasi terhadap kualitas pelayanan transportasi taksi 

adalah sebagai berikut: 

Jika skor harapan > persepsi, maka akan diperoleh nilai negatif (-), 

artinya harapan penumpang taxi untuk atribut tersebut tidak tercapai, yang 

berarti penumpang taxi tidak puas. Apabila skor harapan < dibandingkan 

dengan persepsi, maka akan diperoleh nilai positif (+), artinya harapan 

penumpang taxi untuk atribut tersebut tercapai, yang berarti penumpang 

taxi dianggap sangat puas terhadap perusahaan. Apabila skor harapan = 

persepsi, maka konsumen akan merasa puas dengan atribut tersebut. 
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