
1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Berita mengenai kereta api makin ramai akhir-akhir ini, baik mengenai 

rnanajernen PT. KAI sendiri, kejahatan di dalam kereta, maupun tulisan 

pembaca yang kurang puas atas pelayanan kereta api yang mereka gunakan. 

Dari sudut pandang pemasaran, ha1 tersebut menandakan adanya 

peningkatan kepedulian masyarakat kepada perkereta-apian di Indonesia. 

Masyarakat sangat cinta dan membutuhkan jenis transportasi darat seperti 

kereta api, bahkan sebagian dari anggota masyarakat merupakan pelanggan 

setia kereta api, karena disarnping kereta api lebih murah dan nyaman, kereta 

api juga lebih mudah dijangkau di stasiun-stasiun yang dekat dengan 

berbagai aktivitas manusia penggunanya (Kompas, 29 Agustus 2002). 

Perkembangan kereta api dari waktu ke waktu menunjukkan adanya 

kenaikan, baik dari segi jurnlah pengguna maupun penambahan jenis 

rangkaian kereta. Dari data BPS didapatkan bahwa kenaikan rata-rata dari 

seluruh jurusan kereta selama tahun 1995 - 2000 adalah sekitar 7,8 juta 

penumpang atau mengalami pertumbuhan rata-rata 6,93% setiap tahun. 

Sedangkan khusus untuk kereta jurusan Jabotabek, peningkatan rata-rata 

jumlah penumpang sekitar 6, l  juta orang atau mengalami pertumbuhan rata- 

rata 7,37% tiap tahun. 

Tabel 1 memberikan gambaran mengenai perkembangan bulanan 

jumlah penumpang kereta api pada tahun 2000 beserta jumlah penumpang 

pada lima tahun terakhir. 



Tabel 1. Jumlah Penumpang Kereta Api Menurut Tujuan Pada Tahun 2000 
(orang) 

Peningkatan jumlah penumpang diikuti oleh peningkatan nilai 

penjualan tiket kereta api. Peningkatan pendapatan dari penjualan tiket 

secara keseluruhan jurusan kereta api mencapai rata-rata 61,8 milyar per 

tahun atau mengalami pertumbuhan rata-rata 28,38% per tahun, sedangkan 

khusus untuk kereta Jabotabek pada tahun 1995 - 2000 terjadi kenaikan 

pendapatan rata-rata sebanyak 9,4 milyar per tahun atau mengalami 

pertumbuhan rata-rata 30,77% per tahun. Tabel 2 memperlihatkan nilai 

penjualan tiket kereta api pada tahun 2000 beserta pembanding lima tahun 

sebelumnya. 



Tabel 2. Nilai Penjualan Tiket Kereta Api Menurut Tujuan tahun 2000 

Data di atas memperlihatkan bahwa secara total, dari tahun ke tahun 

terjadi peningkatan nilai penjualan tiket kereta api. Hal ini terutama 

disebabkan adanya peningkatan harga tiket untuk kereta api tujuan luar kota. 

Di sisi yang lain, jumlah penambahan kereta api kelas ekonomi dan eksekutif 

(komersial) terjadi ketimpangan karena jumlah pengadazn kereta api eksekutif 

lebih banyak dibandingkan dengan jenis kereta api kelas ekonomi. Meski 

demikian, PT. KAI merasakan b a G a  antara pemasukan dengan pengeluaran 

dari jasa pelayanan transportasi yang dikelolanya masih "lebih besar pasak 

daripada tiang", artinya pendapatan hasil penjualan tiket masih di bawah 

biaya operasi serta pemeliharaannya. Tabel 3 memberikan informasi 

mengenai realisasi pengadaan gerbong kereta api oleh PT. KAI. 

Tahun 1999 
Tahun 1998 
Tahun 1997 
Tahun 1996 
Tahun 1995 
Surnber: BPS, 2000 

318.787.655 
237.453.863 
174.562.571 
147.283.680 
105.579.962 

45.220.361 
48.595.699 
50.338.936 
41.452.506 
21.725.090 

7.109.543 
7.281.045 

- 
- 
- 

368.117.529 
293.330.607 
224.901.507 
188.736.186 
127.305.052 

26,52% 
30,43% 
19,16% 
48,26% 



Tabel 3. Realisasi Pengadaan Gerbong Kereta Api dari 1993 - 2002 

Sumber: Kompas, 15 November 2002 

Kereta api di Indonesia di sisi lain mengemban tugas mulia sebagai 

sarana transportasi yang murah, bahkan tarif untuk beberapa kereta api kelas 

ekonomi besarnya di bawah beban operasional yang harus dibayarkan oleh 

penumpang, sehingga terpaksa harus ada semacam subsidi silang antara 

kereta api kelas ekonomi dengan kereta api kelas eksekutif. Meski demikian, 

ternyata PT. KAI juga masih belum cukup menutupi biaya operasi dan 

perawatan yang artinya terjadi defisit anggaran belanja dari waktu ke waktu. 

Akhir-akhir ini terjadi fenomena yang merugikan PT. KAI akibat adanya 

"perang harga" antar perusahaan penerbangan yang berakibat pada 

berkurangnya jumlah penumpang kereta api eksekutif terutama untuk jurusan 

Jakarta - Surabaya, sehingga menambah "beban" PT. KAI dalam penerimaan 

pendapatannya. Kondisi tersebut mendorong PT. KAI untuk melakukan 

berbagai modifikasi dalam penawaran jasa transportasi kereta api jarak jauh 

untuk jurusan kota tertentu pada waktu-waktu tertentu, misalnya hari Senin 



hingga Kamis tarif tiketnya lebih murah bila dibandingkan hari Jum'at hingga 

hari Minggu. Hal itu karena pada hari-hari tersebut terjadi kenaikan jumlah 

penurnpang. 

Di samping kereta api jarak jauh, PT. KAI juga mengelola kereta-kereta 

jarak pendek untuk jurusan Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (JABOTABEK). 

Rangkaian kereta jalur ini menggunakan tenaga listrik sebagai sumber energi, 

sehingga disebut juga Kereta Listrik (KRL). 

Seperti halnya kereta jarak jauh yang terdiri dari Kelas Ekonomi, Kelas 

Bisnis dan Kelas Eksekutif, KRL jurusan JABOTABEK juga terdiri atas Kelas 

Ekonomi dan Kelas Eksekutif. Khusus untuk Kelas Eksekutif jurusan Jakarta - 

Bogor perjalanan pulang - pergi terdapat Kereta Listrik (KRL) yang bernama 

KRL Pakuan Ekspres. 

Kereta listrik Pakuan Ekspres merupakan salah satu pelayanan jasa 

transportasi yang ditawarkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) untuk 

menjembatani kebutuhan pelanggan yang bertempat tinggal di Bogor dan 

sekitarnya namun bekerja di Jakarta (commuter). Keberadaan KRL Pakuan 

Ekspres juga diharapkan dapat mengurangi beban kelebihan penduduk di 

Jakarta sebagai kota metropolitan dengan cara membangun sarana dan 

prasarana transportasi sebagai kemudahan akses keluar - masuk Jakarta 

dengan kota-kota di sekitarnya. 

Kereta Listrik (KRL) Pakuan Ekspres terbaru yang menjadi lokasi 

penelitian merupakan kereta listrik yang diberikan secara hibah oleh 

Pemerintah Jepang, khususnya Pernerintahan Kota Metropolitan Tokyo. 

Kereta ini merupakan kereta bekas pakai yang sebelumnya digunakan 

sebagai kereta bawah tanah (sub way) di Kota Tokyo, Jepang. 



Fasilitas asli yang terdapat pada kereta listrik ini diantaranya adalah: 

pendingin (Air Conditioner/AC), pintu otomatis, bangku busa sejajar, bangku 

khusus untuk manulalwanita hamillorang cacat (yang berwarna abu-abu), 

sarana informasi seperti speaker, pegangan tangan untuk yang berdiri, 

dinding bagian atas untuk iklan dan informasi, alat pemadam kebakaran, 

lampu penerangan, lampu darurat, gorden jendela, rak barang, dan beberapa 

fasilitas fisik lainnya. Perubahan fasilitas asli pada KRL Pakuan Ekspres 

hampir tidak ada kecuali pemasangan informasi tertulis yang berbahasa 

Indonesia pada pintu dan nomor tempat duduk. 

Jenis pelayanan yang diberikan oleh PT. KAI sehubungan dengan jasa 

KRL Pakuan Ekspres disamping berupa fasilitas fisik yang merupdkan fasilitas 

asli dari kereta dari Jepang juga terdapat pelayanan yang dijanjikan kepada . 

pengguna jasa kereta listrik ini. Pelayanan tersebut diantaranya adalah: tepat 

waktu, bersih, aman, nyaman, tertib (pengaturan nomor tempat duduk), dan 

berlanganan (abonemen). 

Keberadaan kereta listrik Pakuan Ekspres diharapkan dapat 

mengurangi beban yang dialami oleh PT. KAI dalam mengelola seluruh 

rangkaian kereta yang dimilikinya, utamanya untuk mensubsidi kekurangan 

biaya operasi dan pemeliharaan kereta-kereta ekonomi yang memiliki rute 

JABOTABEK. Sebagai gambaran sederhana, harga tiket untuk transportasi 

menggunakan KRL Ekonomi dari Bogor ke Jakarta atau sebaliknya untuk 

sekali jalan seharga Rp. 2.500,- sedangkan untuk KRL Pakuan Ekspres AC 

dengan tujuan yang sama mencapai Rp. 8.000,- yang berarti 3,2 kali lipat dari 

tarif KRL Ekonomi. 



Meskipun kereta api hanya dikelola oleh PT. KAI narnun bukan berarti 

tidak mernerlukan penelitian yang berhubungan dengan kepuasan konsurnen. 

Dari segi angkutan darat jarak dekat untuk jurusan Bogor - Jakarta dan 

sebaliknya, sebenarnya ada beberapa alternatif lain yang bisa dipilih oleh 

calon penurnpang selain KRL Pakuan Ekspres, seperti misalnya: KRL 

Ekonomi, bus, mobil pribadi, rnaupun rnobil omprengan. 

KRL Pakuan Ekspres diharapkan dapat rnensubsidi KRL Ekonorni yang 

lain, sehingga kepuasan k~nsurnennya perlu diketahui agar program subsidi 

silang tersebut dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, bila subsidi silang 

tersebut tidak berjalan dengan baik, rnaka besar kemungkinan pihak PT. KAI 

sebagai pengelola jasa transportasi kereta akan mengalami kerugian yang 

lebih besar. 

Hingga saat ini perrnasalahan yang terjadi sehubungan dengan 

kepuasan konsumen, terutama para pengguna jasa layanan KRL Pakuan 

Ekspres belurn ada yang meneliti. Hal ini penting bagi pihak PT. KAI agar 

tidak terjadi sernacarn perpindahan konsumennya ke alat transportasi lain, 

lebih-lebih dengan pelayanan yang baik diharapkan menarnbah jumlah 

konsumen pengguna dan pada akhirnya dapat memberikan nilai tambah 

berupa keuntungan secara finansial bagi pihak perusahaan dan para 

pegawainya. 



1.2. Rumusan Masalah 

a. Faktor-faktor a p a  yang menjadi pertimbangan dalam upaya 

memberikan kepuasan pelayanan kepada pelanggan KRL Pakuan 

Ekspres. 

b. Upaya apa yang perlu dilakukan oleh pihak PT. KAI dalam rangka 

memberikan kepuasan pelayanan kepada pelanggan KRL Pakuan 

Ekspres. 

1.3. Tujuan 

a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mernpengaruhi tingkat kepuasan 

maupun ketidakpuasan pelanggan KRL Pakuan Ekspres. 

b. Menganalisis tingkat kepuasan berdasarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pelanggan KRL Pakuan Ekspres. 

c. Mencari upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen PT. 

KAI untuk memperbaiki pelayanan terhadap pelanggan KRL Pakuan 

Ekspres. 

1.4. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat kepuasan 

konsumen dari kereta listrik Pakuan Ekspres sehingga menjadi masukan bagi 

pih'ak-pihak yang bewenang dalam mengelola pelayanan jasa kereta listrik 

Pakuan Ekspres jurusan Bogor - Jakarta (PP). 




