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Pelayanan jasa transportasi, terutama kereta memiliki karakteristik 
tersendiri dibandingkan dengan pelayanan jasa untuk produk yang lain. Hal ini 
yang mendorong perlunya mengangkat permasalahan yang terjadi di seputar 
kepuasan konsumen untuk pelayanan jasa transportasi terutama pada Kereta 
Listrik (KRL) Pakuan Ekspres khusus iurusan Bogor - Jakarta (Pulang - 
Pergi). 

Sarana transportasi yang menghubungkan antara kota metropolitan 
Jakarta dengan kota-kota disekitarnya (Jabotabek) memiliki suatu keunikan 
tersendiri bila dibandingkan dengan sarana transportasi lain antar kota antar 
propinsi. Keunikan tersebut adalah bahwa transportasi Jabotabek sebagian 
besar bermanfaat untuk membawa para commuter yang bekerja di Jakarta 
namun bertempat tinggal di kota-kota seputar Jakarta. 

Faktor-faktor serta strategi-strategi yang menjadi pertimbangan dalam 
upaya memberikan kepuasan pelayanan kepada pelanggan KRL Pakuan 
Ekspres perlu diteliti guna dapat dilakukan perbaikan oleh pihak manajemen 
PT. KAI. 

Ruang lingkup penelitian yang mengukur kepuasan konsumen ada 
lima dimensi atau parameter utama sebagai penentu bagi kualitas jasa 
pelayanan, yaitu Tangible (Benuujud), Reliability (Keandalan), Responsiveness 
(Keresponsifan), Assurance (Keyakinan) dan Empathy (Perhatian). 

Penelitian mengenai kepuasan konsumen ini dilakukan di kereta listrik 
Pakuan Ekspres yang rutenya Jakarta - Bogor, pulang - pergi. Rentang waktu 
penelitian ini dari I 1  Februari 2003 sampai dengan 27 Maret 2003 dengan 
mengambil sampel 100 orang responden sebagai sasaran kuesioner. 

Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan menggunakan 
kuesioner terhadap 100 orang responden pengguna jasa KRL Pakuan 
Ekspres, sedangkan untuk data sekunder didapatkan dari instansi PT. KAI dan 
sumber-sumber lain sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. 

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara 
s u ~ e i ,  dengan melakukan penggalian data lewat angket atau dikenal sebagai 
kuesioner. Dalam pelaksanaan nantinya, kuesioner disebarkan kepada para 
pengguna KRL Pakuan Ekspres, baik penumpang yang berlangganan 
(abonemen) maupun penumpang yang tidak berlangganan. 

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data Analisis Tingkat 
Kepentingan dan Kinerja (Importance-Performance Analysis) serta Analisis 
Korelasi. 

Dari perhitungan Important - Performance Analysis ditentukan adanya 
atribut-atribut yang tersebar ke dalam 4 kuadran. Kuadran A merupakan 
prioritas utama dalam perbaikan kualitas pelayanan pada KRL Pakuan 



Ekspres. Yang termasuk di dalam kuadran A antara lain: kesesuaian antara 
besarnya tarif tiket yang dibayarkan dengan pelayanan yang diterima 
penumpang KRL Pakuan Ekspres; kemampuan PT KAI untuk cepat tanggap 
menghadapi masalah yang timbul selama perjalanan; kemampuan PT. KAI 
dalam menanggapi keluhan dari penumpang KRL Pakuan Ekspres; 
memberikan inforrnasi yang penting bagi penumpang, terutama mengenai 
jadwal berangkat, datang, terlambat, batal, kerusakan atau kemacetan jalur; 
kualitas pribadi kru Pakuan Ekspres dalam mernberikan rasa keadilan bagi 
penumpang dengan tidak menerima uang suap dan uang rem; kemampuan 
PT KAI dalam rnemberikan keselamatan pada penurnpang KRL Pakuan 
Ekspres dari aksi pelemparan batu dail orang yang tidak bertanggung jawab; 
kemampuan PT KAI dalam mengatasi pelanggaran berupa penumpang gelap 
dalam KRL Pakuan Ekspres (bayar langsung pada kondektur di bawah harga 
resmi); memberikan perhatian kepada penumpang saat kondisi buruk, seperti 
saat kereta inacet; serta memberikan perhatian kepada penumpang- 
penumpang khusus, seperti: orang cacat, ibu hamil maupun para rnanula. 

Kuadran B menggambarkan atribut-atribut yang dianggap cukup 
berhasil dalam upaya memberikan kepuasan pelayanan pada konsumen KRL 
Pakuan Ekspres, sehingga untuk atribut-atribut tersebut perlu dipertahankan 
prestasinya. Atribut-atribut yang termasuk ke dalam kuadran B antara lain: 
kebersihan dan kerapihan dari KRL Pakuan Ekspres; kelengkapan sarana 
pendukung bagi kenyamanan penumpang di KRL Pakuan Ekspres seperti 
halnya pegangan tangan untuk yang berdiri; pemberiar. nomor tempat duduk 
dan jadwal keberangkatan pada tiket; ketepatan waktu keberangkatan dan tiba 
di stasiun tujuan; keselamatan penumpang selama perjalanan dari resiko 
tabrakan, re1 longsor, kabel putus dan mati listrik; kemampuan manajemen PT 
KAI dalam memberikan kenyamanan bagi penumpang KRL Pakuan Ekspres; 
kemampuan PT KAI dalam memberikan keamanan kepada penumpang dari 
aksi pencopetan dan pencurian di dalam KRL Pakuan Ekspres. 

Kuadran C menggambarkan atribut-atribut yang termasuk prioritas 
rendah untuk dikerjakan saat ini. Atribut-atribut yang termasuk dalam prioritas 
rendah antara lain: ketertiban KRL Pakuan Ekspres selama masih di stasiun 
(adanya pengemis, peminta sumbangan, pengamen, pedagang asongan, dll); 
kemampuan PT KAI dalam mengatur ketertiban penumpang dari kegaduhan 
(berisik) vano disebabkan oleh sesama DenurnDana di dalam KRL Pakuan 
~ k s ~ r e s ;  -se ia kemampuan PT KAI dalam mengGasi pelanggaran berupa 
uenumuana vano bermain iudi di dalam KRL Pakuan Eksores. 

i<ua%an b merupakan kuadran yang menggolongkan beberapa atribut 
yang dianggap melebihi kepuasan konsumen atau dengan kata lain bahwa 
pada kuadran ini, konsumen telah merasa sangat puas. Atribut-atribut yang 
terdapat pada kuadran D antara lain: kebersihan dan kerapihan pakaian 
kondektur KRL Pakuan Ekspres; kesesuaian suhu udara AC dalam KRL 
Pakuan Ekspres AC; kesesuaian antara kebutuhan penumpang dengan jadwal 
perjalanan KRL Pakuan Ekspres; kesesuaian antara kebutuhan penumpang 
dengan lokasi stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan; kemudahan 
pelayanan dalam membeli tiket KRL Pakuan Ekspres; kemampuan dan 
kecakapan para pegawai PT KAI, baik yang berada di atas KRL (kondektur 
dan masinis) maupun yang ada di stasiun (penjual tiket); kemampuan PT KAI 
dalam mengatur ketertiban dalam pembagian nornor tempat duduk; serta 



kemampuan PT KAI dalam memberikan keamanan bagi penumpang dari 
tindakan pelecehan seksual di dalam KRL Pakuan Ekspres AC. 

Terdapat hubungan korelasi positif antara Tingkat Kepuasan Konsumen 
dengan Umur, meski hubungannya tidak terlalu kuat. Sedangkan, korelasi 
negatif terjadi antara hubungan Tingkat Kepuasan Konsumen dengan Tingkat 
Pendapatan, Pendidikan dan Frekuensi Perjalanan. 

PT KAI selaku pengelola perlu memperbaiki beberapa sistem tentang 
atribut kepuasan seperti yang terdapat pada Kuadran A, yaitu Prioritas Utama 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang pada akhirnya meningkatkan 
kepuasan bagi pelanggannya. 

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepuasan maupun ketidakpuasan konsumen terhadap layanan 
yang diberikan pada KRL Pakuan Ekspres adalah umur, pendapatan, 
pendidikzn dan frekuensi perjalanan. Berdasarkan sumbernya, faktor yang 
mempengaruhi kepuasan konsumen dapat dibagi menjadi 3 macam. Ketiga 
macam sumber tersebut adalah: Internal manajemen PT KAI, penumpang KRL 
Pakuan Ekspres itu sendiri serta orang lain di luar manajemen dan 
penumpang KRL Pakuan Ekspres. 

Secara garis besar, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam 
upaya memberikan kepuasan pelayanan kepada pelanggan KRL Pakuan 
Ekspres adalah: Kebersihan, Kelengkapan, Keteraturan, Ketepatan waktu, 
Ketertiban, Kesesuaian, Keselamatan, Kemampuan, Keyakinan serta 
Perhatian. Kesemua itu masuk ke dalam ke-5 parameter ukuran kualitas 
pelayanan yang terdiri dari: Wujud (tangible), Keandalan (reliabilify), Responsif 
(responsiveness), Keyakinan (assurance) dan Perhatian (emphaty). 

Perlu dilakukan studi lanjutan tentang kepuasan konsumen terhadap 
pelayanan KRL kelas eksekutif yang lain, seperti Bojonggede Ekspres, Depok 
Ekspres, Bekasi Ekspres dan Serpong Ekspres untuk melihat apakah terdapat 
persamaan maupun perbedaan tingkat kepuasan maupun faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepuasan konsumen. 




