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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Sejalan dengan kemajuan 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 kesadaran konsumen akan pentingnya nilai kualitas pelayanan 

(Service Quality) yang diberikan oleh perusahaan, baik dalam bentuk jasa 

maupun dalam bentuk barang semakin meningkat. Dari beberapa pengalaman 

menunjukan bahwa atas pemberian suatu kualitas jasa/pelayanan tertentu akan 

menimbulkan penilaian yang berbeda dari setiap konsumen, karena tergantung 

dari bagaimana konsumen mengharapkan kualitas jasa/pelayanan tersebut.  

Salah satu sektor jasa yang memiliki peranan yang cukup vital dalam 

menunjang kegiatan sehari-hari adalah sektor jasa transportasi. Transportasi 

merupakan sarana perkembangan yang penting bagi kehidupan. Pentingnya 

transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan 

jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang sebagai akibat meningkatnya 

perkembangan penduduk dan pengembangan pemukiman di kota-kota besar. 

Salah satu jenis transportasi yang dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi 

permasalahan kebutuhan transportasi masyarakat di atas adalah taxi. 
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Taksi merupakan alat transportasi dengan banyak keunggulan seperti 

rendah polusi, bebas macet, bersifat massal, biaya lebih murah, dan juga 

waktu relatif lebih cepat. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh 

taksi di atas, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan guna menjadi 

solusi permasalahan transportasi perkotaan yang semakin kompleks. 

Saat ini banyak perusahaan yang menyatakan bahwa tujuan perusahaan 

adalah untuk memuaskan pelanggan atau konsumen. Cara pengungkapannya 

mungkin beragam, ada yang merumuskannya “memberikan segala sesuatu 

yang diharapkan setiap pelanggan”, “ pelanggan adalah raja”, “kepuasaan 

pelanggan adalah kepuasaan kami”, dan sebagainya. Situasi ini tidak hanya 

terjadi pada sektor swasta, tetapi juga pada perusahaan atau instansi 

pemerintah.Kini semangkin disadari bahwa pelanggan merupakan aspek 

utama dalam rangka memenangkan persaingan. 

Menurut Umar, (2005:6): “Kepuasaan konsumen adalah tingkat 

perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan 

harapannya”. Seorang pelanggan, jika merasa puas dengan nilai yang 

diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya akan menjadi 

pelanggaan dalam waktu yang lama. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane 

Keller yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran(2007:177): “Kepuasan 

kosumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 

membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang 

diharapkan”. 
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Dari definisi tersebut, dapat dilihat bahwa kepuasan kosumen 

merupakan suatu hal yang wajib dan pokok yang diberikan oleh 

perusahaan.Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap 

perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, 

memuaskan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan keunggulan dalam 

persaingan dalam industri transportasi. Kosumen yang puas terhadap produk 

dan jasa cenderung akan membeli kembali produk dan jasa pada saat 

kebutuhan yang sama muncul kembali di kemudian hari.  Hal ini berarti 

kepuasan merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan 

pembeliaan ulang yang merupakan porsi terbesar dari volume penjualan 

perusahaan. 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen ada beberapa faktor 

yang harus diperhatikan oleh perusahaan yaitu : 

1. Kualitas produk, konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

2. Kualitas pelayanan, terutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa 

puas jika mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan 

yang diharapkan. 

3. Emosional, konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan 

bila menggunakan produk atau jasa taksi  Dhafin yang cenderung 

mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. 
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4. Harga, produk atau perusahaan yang sama dan mempunyai kualitas yang 

sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai 

yang lebih tinggi kepada  konsumennya. 

5. Biaya, konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak 

perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa yang 

cenderung memuaskan. 

Pelanggan adalah urat nadi bagi suatu perusahaan. Peningkatan jumlah 

pelanggan akan semakin memperkuat posisi perusahaan tersebut, karena 

peningkatan jumlah pelanggan berarti meningkatnya jumlah penjualan, 

memperluas market share, mempertinggi nilai perusahaan, citra perusahaan 

yang semakin baik di mata konsumen serta semakin tingginya loyalitas 

pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Sebaliknya berkurangnya pelanggan 

akan menyebabkan semakin memburuknya kinerja perusahaan, merefleksikan 

kekalahan perusahaan dalam menghadapi arena persaingan, rendahnya tingkat 

kepuasaan konsumen dan pelanggan sudah tidak memiliki lagi loyalitas 

terhadap perusahaan. 

Pelayanan yang diberikan terhadap pelanggan tidak hanya sebelum dan 

ketika menggunakan jasa, namun juga pelayanan setelah menggunakan jasa, 

yang salah satunya adalah penanganan keluhan yang disampaikan oleh 

pelanggan, sebab saat ini persaingan yang terjadi mengharuskan perusahaan 

untuk lebih peka terhadap apa yang diinginkan oleh pelanggan. 
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Dalam menghadapi persaingan yang ketat antar jasa transfortasi 

khususnya taksi, pihak pengelola taksi memperhatikan konsep pemasaran agar 

dapat memenangkan persaingan dalam mendapatkan pelanggan. Pihak taksi  

harus dapat menciptakan berbagai produk menarik dan memberikan pelayanan 

yang memuaskan pelanggan dari satu pihak dan menguntungkan taksi  itu 

sendiri di lain pihak. 

CV. Dhafin Transport adalah salah satu perusahaan taksi yang cukup 

dikenal di Pontianak yang  berusaha keras untuk menang dalam persaingan 

usaha tersebut. Berikut ini adalah tabel jumlah perusahaan taksi yang ada di 

Kota Pontianak selama tiga tahun terakhir  dari Tahun 2012-2014 yaitu  

sebagai berikut:  

Tabel 1.1 

Dinas Perhubungan Kota Pontianak 

Jumlah Perusahaan Taksi 

Di Kota Pontianak 

Tahun  Jumlah  

2012 37 

2013 25 

2014 48 

Sumber data : Dinas Perhubungan Kota Pontianak 2015 

Dari  data di atas  yang diproleh dari Dinas Perhubungan Kota 

Pontianak  maka jumlah  perusahaan yang  bergerak di  bidang jasa  

transportasi taksi ini dan setiap tahun jumlahnya terus bertambah. Pada Tahun 

2013mengalami penurunan sebesar 2,4 % dari Tahun 2012, sedangkan pada 

tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 4,7 % dari tahun sebelumya.  
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CV. Dhafin Transport merupakan pendatang  baru di bidang usaha 

jasa transportasi taksi di Pontianak. Dengan adanya  peningkatan permintaan 

akan kebutuhan angkutan umum yang bersifat  pribadi dari  konsumen dan 

meningkatnya jumlah pesaing telah  menimbulkan  tantangan  baru bagi  pihak  

menajemen perusahaan bagaimana  agar dapat  mendapatkan  pelanggan 

bahkanmempertahankan loyalitas konsumen. 

Berikut ini adalah nama–nama perusahaan taksi yang ada di kota 

Pontianak jurusan yang sama yaitu Pontianak – Bengkayang, Pemangkat, 

Sambas, Singkawang. 

Tabel 1.2 

Dinas Perhubungan Kota Pontianak 

Jumlah  Perusahaan Taksi 

Jurusan Pontianak–Bengkayang-Singkawang-Pemangkat-Sambas 

Tahun 2015 

Nama 

Perusahaan 

Jurusan Alamat Perusahaan 

Dhafin Transport Ptk-Bky 

Ptk-Skw 

Ptk-Pmk-Smbs 

Jl. Abdurahman Saleh 

Antya Taxi Ptk-Bky 

Ptk-Skw 

Ptk-Pmk-Smbs 

Jl. Tengku Umar No. 62 

Bayu Taxi  Ptk-Bky 

Ptk-Skw 

Ptk-Pmk-Smbs 

Jl. Silat Baru No. K – 32 

Diary Taxi Ptk-Bky 

Ptk-Skw 

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 2 

Innovasi CV Ptk-Bky 

Ptk-Skw 

Jl. Imam Bonjol 

Java Transport Ptk-Bky 

Ptk-Skw 

Jl. Arteri Supadio No. 10 

Kasturi  Ptk-Bky 

Ptk-Skw 

Jl. A. Yani II 

Pachira Transport Ptk-Bky 

Ptk-Skw 

Jl. Dr. Sutomo 

Palapa Taxi  Ptk-Bky 

Ptk-Skw 

Jl. Arteri Supadio No. 1-2  
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Surya Transport Ptk-Bky 

Ptk-Skw 

Jl. Purnama Komp. Pondok 

Purnama No. 128 

Zhealsea Taxi Ptk-Bky 

Ptk-Skw 

Jl. DR. Wahidin Gg. Silva Jaya 

Sumber data : Dinas Perhubungan Kota Pontianak 2015 

 

Dari tabel di atas dapat menunjukkan  berapa banyak jumlah pesaing 

CV. Dhafin Transport yang memiliki jurusan yang sama yaitu Pontianak, 

Pemangkat, Tebas, Sambas, Singkawang Dan Bengkayang. Dengan demikian 

CV. Dhafin Transport berusaha keras dalam meningkatkan dan 

mempertahankan jumlah penjualan jasa angkutan taksi demi kelangsungan 

perusahaan.  

Berikut ini adalah tabel Jumlah Armada Taksi CV. Dhafin Transport 

yaitu sebagai berikut  

Tabel 1.3 

CV. DHAFIN TRANSPORT 

Jumlah Armada Taksi 

Periode 2012-2014 

Jurusan 2012 2013 2014 

Pontianak-Pemangkat, Sambas 9 28 33 

Pontianak-Bengkayang 7 7 7 

Pontianak-Singkawang 6 8 8 

Jumlah 22 43 48 

Sumber data :CV. Dhafin Transport 2015 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Armada taksi yang dimiliki 

CV. Dhafin Transport Pada setiap tahun mengalami peningkatan yaitu pada 

Tahun 2013 meningkat sebesar 32,43 %, sedangkan pada Tahun 2014 

meningkat sebesar 92 %. Hal ini merupakan suatu yang sangat diharapkan 

oleh perusahaan. 
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Berikut ini adalah Jumlah tarif penumpang pada CV. Dhafin 

Transport dari Tahun 2012-2014 yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1.4 

CV. DHAFIN TRANSPORT 

 Tarif Taksi (Rupiah) 

Periode 2012-2014 

Jurusan  2012 2013 2014 

Pontianak – Pemangkat  90.000 90.000 110.000 

Pontianak – Sambas  120.000 120.000 140.000 

Pontianak – Bengkayang  100.000 100.000 120.000 

Pontianak – Singkawang  70.000 70.000 100.000 

Sumber data CV. Dhafin Transport 2015 

Dari tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa tarif yang dikeluarkan 

oleh Taksi Dhafin Transport sangat beragam sesuai dengan jurusan Kota 

dan tujuan perjalanan.  setiap tahun tarif taksi Dhafin Transport mengalami 

kenaikan tidak terlalu besar. 

Dari sejak  berdiri sampai sekarang CV. Dhafin Transport banyak 

juga mengalami lika-liku kegagalan, kemunduran dan bahkan sampai 

kerugian. Berikut ini adalah tabel Jumlah penjualan tiket selama periode 

2012-2014 yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1.5 

CV. DHAFIN TRANSPORT 

Jumlah Penjualan Tiket 

Tahun  2012-2014 

Tahun Jumlah Penjualan Persentase % 

2012 29.100  

2013 32.400 11,.34 % 

2014 64.800 100,00 % 

Sumber data :CV. Dhafin Transport 2015 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Jumlah penjualan tiket 

dari tahun ke tahun semakin meningkat yaitu pada Tahun 2012 dengan 



9 
  

jumlah penjualan tiket pada semua jurusan berjumlah 29.100 orang, pada 

Tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 11,34 % dari Tahun 2012. Pada 

Tahun 2014 mampu meningkat sebanyak 100 % dan merupakan angka yang 

sangat menguntungkan bagi pihak taksi, karena pihak taksi telah 

memperbaiki kesalahan dan kekurangan dari CV mereka demi 

meningkatkan Jumlah pelanggan. 

Berikut ini adalah tabel Jumlah pendapatan selama periode 2012-

2014pada CV. Dhafin Transport cabang Pemangkat yaitu sebagai berikut:  

Tabel 1.6 

CV. DHAFIN TRANSPORT PONTIANAK 

Jumlah Pendapatan (Rupiah) 

Periode 2012-2014 

Tahun  Pendapatan (omzet) 

2012 3.316.630.000 

2013 3.756.900.000 

2014 7.401.000.000 

Sumber data :CV. Dhafin Transport 2015 

  Dari  data  diatas  menunjukkan bahwa  setiap tahun omzet 

CV.Dhafin Transport selalu mengalami peningkatan, hal ini merupakan salah 

satu bukti bahwa Taksi Dhafin selalu mengutamakan keamanan dan 

kenyamanan penumpang demi meningkatkan dan membuat perusahaan 

mampu bertahan dan bersaing dalam penjualan jasa. Meskipun begitu pihak 

taksi tidak hanya diam dan bangga atas apa yang didapatnya. Dalam hal 

kualitas  pelayanan kepada konsumen. Perusahaan berusaha untuk 

mendapatkan loyalitas konsumen baik dari konsumen lama maupun 

konsumen yang baru. 
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  Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan keluhan dari pelanggan 

taksi CV. Dhafin Transport selama periode 2012-2014. 

Tabel 1.7 

CV. DHAFIN TRANSPORT 

Jumlah  Keluhan 

Tahun  2012-2014 

No  Jenis Keluhan 2012 2013 2014 

1 Jadwal keberangkatan yang tidak sesuai jadwal. 12 10 10 

2 Sikap sopir yang kurang sopan. 3 2 5 

3 Lama menunggu jemputan taksi. 12 15 4 

4 Ruangan dalam mobil yang kurang nyaman (sempit). 25 19 7 

5 Fasilitas dalam mobil yang kurang nyaman dan lengkap 

seperti AC, pewangi ruangan, minuman dll. 

16 10 8 

6 Sopir yang suka bawa mobil kebut-kebutan. 19 20 25 

7 Tempat singgah dan beristirahat taksi yang kurang 

nyaman (Restoran atau rumah makan) 

5 5 3 

8 Waktu istirahat dalam perjalanan yang kurang lama  10 13 9 

9 Tempat barang bawaan yang kurang memadai, sehingga 

banyak barang yang rusak dalam perjalanan 

25 14 10 

10 Tarif yang tidak sesuai dengan keinginan penumpang. 15 10 8 

11 Pelanggan yang tidak terjemput (karena lupa atau 

alamat yang salah) 

6 0 0 

12 Kadang tidak adanya toleransi pada penumpang yang 

mabuk dalam perjalanan (penumpang yang ingin buang 

air kecil) 

3 5 3 

Jumlah  146 123 92 

Sumber data :CV. Dhafin Transport 2015 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada setiap tahunnya 

keluhan pelanggan selalu ada.Pada taksi Dhafin keluhan penumpang 

cenderung menurun pada setiap tahunnya, itu dikarenakan pihak taksi sedikit 
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demi sedikit berusaha memperbaiki dan mencegah kemungkinan 

ketidaknyamanan penumpang dalam menggunakan jasa taksi Dhafin. Dalam 

hal untuk mengatasi banyaknya keluhan penumpang pihak taksi selalu 

memperbaiki sistem pelayanan demi meningkatkan kualitas pelayanan. 

          Kebutuhan pelanggan sangat menentukan kualitas yang akan 

diberikan oleh perusahaan sehingga kualitas yang tinggi bukan berdasar 

pada persepsi pelanggan.seperti yang dikemukakan oleh Zeithaml dan Berry 

(2007:17): “ Bahwa perusahaan harus menetapkan customer defined 

standards yang merupakan pelaksanaan standar pelayanan berdasarkan 

kebutuhan pelanggan”. Berdasarkan beberapa definisi tentang kualitas dan 

jasa tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas jasa adalah 

tingkat keunggulan atas produk atau jasa yang diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan, dengan demikian kualitas jasa memiliki hubungan 

yang erat dengan kepuasan pelanggan. 

 

B. PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas 

maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan 

Taksi terhadap pelanggan pada CV. Dhafin Transport jurusan Pontianak-

Pemangkat. 
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C. PEMBATASAN MASALAH 

Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dari 

permasalahan di atas maka penulis mengadakan pembatasan masalah yang 

lebih jelas dan terarah hanya pada variabel-variabel penentu kualitas yaitu: 

1. Berwujud ( Tangibles)  

2. Keandalan (Reliability) 

3. Daya Tanggap (Responsiveness) 

4. Jaminan (Assurance) 

5. Empati (Empathy) 

 

D. TUJUAN PENELITIAN  

Sesuai dengan pemasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan 

CV.Dhafin Transport Jurusan Pontianak-Pemangkat. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN  

1. Bagi penulis  

Penelitian ini merupakan suatu tambahan pengetahuan bagi 

penulis, di mana penulis dapat menerapkan disiplin ilmu yang didapat 

pada bangku kuliah dengan membandingkan pada praktek yang diterapkan 

perusahaan. 
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2. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai informasi dan 

bahan masukan bagi perusahaan, terutama untuk mengetahui tingkat 

kepuasan pelanggan terhadap produk dan jasa pada CV. Dhafin Transport 

Jurusan Pemangkat. Sehingga pihak taksi dapat menentukan kebijaksanaan 

yang tepat untuk menarik dan mempertahankan pelanggan di masa yang 

akan datang.  

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

masukan untuk referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam 

mengenai kualitas pelayanan Taksi pada CV. Dhafin Transport Jurusan 

Pontianak-Pemangkat. 

 

F. KARANGKA PEMIKIRAN  

Kebutuhan adalah suatu keadaan dirasakanya ketidakpuasan dasar 

tertentu. Kebutuhan manusia itu diciptakan oleh masyarakat atau oleh 

pemasar, tetapi kebutuhan itu sudah ada melekat pada tubuh dan kondisi 

manusia. Dengan adanya kebutuhan maka timbullah keinginan. Keinginan 

adalah hasrat yang kuat akan pemuas terhadap kebutuhan. Setelah adanya 

keinginan maka terciptalah permintaan. Permintaan adalah keinginan akan 

produk yang didukung dengan kemampuan akan kesediaan untuk 

membelinya. 
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Berkenaan dengan kualitas pelayanan menurut Fandy Tjiptono 

(2010:130), ada tiga level mengenai kualitas yaitu: 

1. Level pertama, harapan pelanggan yang paling sederhana dan berbentuk 

asumsi, must have, atau take it for grated. 

2. Level kedua, harapan yang paling tinggi dari level pertama, dimana 

kepuasan dicerminkan dalam pemenuhan persyaratan dan/atau spesifikasi. 

3. Level ketiga, harapan yang lebih tinggi dibanding level 1atau 2 menuntut 

suatu kesenangan (delightfulness) atau jasa yang begitu bagusnya sehingga 

membuat pelanggan tertarik. 

Dalam hubungan dengan penciptaan nilai kepuasan bagi 

pelanggan, dimensi-dimensi yang menjadi fokus pada kualitas pelayanan, 

antara lain:  

1. Kehandalan (reliability), sebagai kemampuan perusahaan dalam 

melaksanakan jasa yang dijanjikan secara tepat dan terpercaya. 

2. daya tanggap (responsiveness), yang menunjukkan kemauan untuk 

membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau tanggap. 

3. Jaminan (assurance) menunjukan sejauh mana pengetahuan dan 

kesopanan karyawan serta kemampuan menciptakan image atau 

persepsi yang baik bagi perusahaan, dengan menumbuhkan 

kepercayaan dan keyakinan dibenak konsumen terhadap perusahaan. 

4. Empati (empathy), sebagai syarat untuk peduli dan memberikan 

perhatian secara pribadi bagi pelanggan. 
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5. bukti fisik (tangible) berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan, 

personel, dan media komunikasi. 

Pengertian kualitas pelayanan jasa berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya 

untuk mengimbangi harapan pelanggan. Wyckof (1990) seperti dikutip 

Tjiptono (2010:56) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai “ Tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan”. Parasuraman et al.(1988) 

seperti dikutip Christina (2011:77) mendefinisikan kualitas pelayanan 

sebagai “ Refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang 

diterima pada suatu waktu tertentu”. Berdasarkan dua definisi kualitas 

pelayanan di atas dapat diketahui bahwa terhadap dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu pelayanan yang diharapkan 

(expected service)konsumen dan pelayanan yang diterima atau dirasakan 

(perceived service)oleh konsumen atau hasil yang dirasakan. 

Adapun Karangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 1.2 berikut: 
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Gambar 1.1 

Karangka Pemikiran  

 

 

         

Type equation here.    

 

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa 

karangka pemikiran dalam penelitian ini adalah analisis kualitas pelayanan 

taksi pada cv. Dhafin Transport Jurusan Pemangkat yang mengacu pada 5 

dimensi kualitas jasa yaitu : keandalan (Reliability), Daya Tanggap 

(Responsiveness), Jaminan (Assurance), Empati (Empahty) dan Bukti 

Fisik (Tangibles).Metode analisis yang digunakan dalam pengukuran 

kualitas pelayanan konsumen adalah menggunakan Diagram Kartesius. 

G. METODE PENELITIAN  

1. Bentuk Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode survei yaitu metode 

penelitian yang dilakukan dari suatu pengamatan terbatas menjadi 

kumpulan yang berlaku umum sebagai populasi. 

 

 

Kualitas jasa: 

1. Keandalan (Reliability) 

2. Daya tanggap (Responsiveness) 

3. Jaminan (Assurance) 

4. Empaty (Empathy) 

5. Bukti Fisik (Tangible) 

Alat Analisis data: 

Diagram kartesius 

Kualitas Pelayanan 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

a. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan 

pihak – pihak pengelola taksi. 

b. Kuisioner, yaitu suatu cara pengambilan data dengan menyebarkan 

daftar pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

kepada responden yang menjadi pelanggan CV. Dhafin Transport 

Jurusan Pontianak-Pemangkat. 

c. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan 

dan lokasi penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dari CV. Dhafin 

Transport Jurusan Pontianak-Pemangkat. Data tersebut berupa catatan, 

dokumen dan arsip sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Dalam hal ini, yang menjadi populasi adalah semua pelanggan 

yang pernah dan masih menjadi pelanggan tetap pada CV. Dhafin 

Transport Jurusan Pontianak-Pemangkat. 
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b. Sampel 

Menurut Singarimbun dan Efendi(1989:152): “Besarnya sampel 

dapat ditentukan sendiri berdasarkan pertimbangan praktis seperti 

besarnya biaya pengeluaran, tenaga dan limit waktu yang tersedia”.Untuk 

medapatkan jumlah sampel maka dapat dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut (Hussen, 1997:66). 

𝑛 = [
𝑍

1

2
 𝑎

𝐸
]

2

 

𝑛 = [
𝑧

1

2
 0,05

0,20
]

2

 

          𝑛 =  [
1,96

0,20
]

2

 

         n = 96,04 

         n = 100 (pembulatan) 

keterangan E = Jumlah penyimpangan sampel (0,20) 

         a = 0,05  

     Z ½ = tabel distribusi normal sampel 

Digunakan rumus ini karena populasi belum diketahui. Sedangkan 

teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

accidental sampling. Menurut Sutrisno Hadi (1992:46) accidental 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan terhadap 

responden yang secara kebetulan ditemui pada obyek penelitian ketika 

observasi sedang berlangsung. 

Cara pengambilan sampel atau teknik sampling secara garis besar 

dapat digolongkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non 
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probability sampling. Menurut Irawan Soehartono (2001:59) probability 

sampling merupakan cara pengambilan sampel yang pengambilannya 

dilakukan secara acak atau random. Sedangkan non probability sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel di mana kemungkinan atau 

peluang seseorang untuk terpilih menjadi anggota sampel tidak diketahui. 

Yang termasuk non probability sampling antara lain accidental sampling, 

quota sampling, purposive sampling dan snowball sampling. Dengan 

pertimbangan bahwa populasinya bervariasi, berbeda-beda karakternya 

dan bersifat heterogen, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 100 orang responden dengan pertimbangan bahwa jumlah sampel 

tersebut cukup representatif untuk mewakili populasi, yaitu responden 

yang pernah menggunakan taksi Dhafin Transport jurusan Pontianak-

Pemangkat minimal 3 kali. 

 

4. Alat Analisis  

Dalam menjawab semua perumusan masalah mengenai sampai 

sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan terhadap penggunaa jasa taxi 

pada CV. Dhafin Transport , maka digunakan analisis kualitas pelayanan 

pelanggan. 

Menurut Husein Umar,(2003: 251): “ Kepuasan pelanggan dapat 

dianalisis dari dua dimensi yaitu dari harapan-harapan (kepentingan) atas 

sesuatu dan kenyataan-kenyataan (kepuasaan) yang diterima konsumen”. 

Dalam dimensi ini harapan (kepentingan) digunakan skala likert yaitu 
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skala yang berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang 

terhadap sesuatu. Diberikan 5 (lima) penilaian dengan bobot sebagai 

berikut:  

a. Sangat penting   = 5 

b. Penting    = 4 

c. Cukup penting  = 3 

d. Tidak    = 2 

e. Sangat tidak penting = 1 

Untuk dimensi kenyataan (kepuasan) juga diberikan 5 (lima) 

penilaian dengan bobot sebagai berikut: 

a. Sangat puas       = 5 

b. Puas   = 4 

c. Cukup puas   = 3 

d. Tidak puas   = 2 

e. Sangat tidak puas  = 1 

Masing-masing atribut penentu kualitas jasa ditentukan peringkat 

kepentingan rata-rata dengan variasi nilai 1 hingga 5 dengan rumus 

sebagai berikut: 
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Dimana: 

 = Skor rata-rata tingkat kepentingan  

 = Skor rata-rata tingkat kepuasaan  

n  = Jumlah responden  

 = Total skor tingkat kepentingan 

   = Total skor tingkat kepuasan  

 

Data yang telah dianalisis dari dua dimensi kemudian diplot pada 

nilai diagram kartesius. Diagram kartesius adalah bangunan yang terdiri 

atas 4 bagian yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan tegak lurus 

pada titik tegak lurus pada titik-titik X dan Y. Titik X merupakan rata-rata 

dari skor tingkat kenyataan (kepuasan), sedangkan Y merupakan rata-rata 

harapan (kepentingan). Berikut ini dapat dilihat pada gambar diagram 

kartesius: 
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Gambar 1.1 

Diagram Kartesius 

  Kepentingan  

   Kuadran A  Kuadran B 

   

   Kuadran C  Kuadran D 

         Kepuasan  

   0        

Sumber : Husen Umar (2005 : 452)  

 

Skala 4 kuadran tersebut terdiri dari :  

Kuadran A : Menunjukkan faktor atau dimensi yang dianggap 

mempengaruhi kepuasan pelanggan, termasuk unsur-unsur jasa yang 

dianggap sangat penting. Namun manajemen perusahaan belum 

melaksanakannya sesuai dengan keinginan pelanggan atau membuat 

pelanggan tidak puas. 



23 
  

Kuadran B : menunjukkan faktor yang telah berhasil dilaksanakan 

perusahaan. Untuk itu wajib dipertahankan, dianggap sangat penting dan 

sangat memuaskan. 

Kuadran C : menunjukkan faktor yang kurang penting pengaruhnya bagi 

pelanggan. Pelaksanaannya oleh perusahaan dianggap kurang memuaskan 

pelanggan. 

Kuadran D : Menunjukkan faktor yang mempengaruhi pelanggan tersebut 

adalah kurang penting. Pelaksanaannya berlebihan tetapi sangat 

memuaskan pelanggan. 

 

 

 

 


