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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan dan 

kepuasan konsumen pada kelas eksekutif KMP Jatra I di PT. Indonesia Ferry (Persero) 

cabang Merak-Bakauheni. Penelitian ini menggunakan teknik Insidental Samplingdan 

selama lima hari penulis ikut berlayar, hanya mendapatkan sampel sebanyak 53 

konsumen atau penumpang pada kelas eksekutif KMP Jatra I di PT. ASDP Indonesia 

(FERRY) Cabang Merak-bakauheni.Variabel kualitas pelayanan disusun oleh penulis 

berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan oleh Parasuraman, Zeithml and Bitner 

(1998) yang berjumlah 20 aitem, sedangkan variabel kepuasan konsumen disusun oleh 

penulis berdasarkan lima aspek kepuasan konsumen oleh Kotler (2002) yang berjumlah 

25 aitem. Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis korelasi Pearson 

Product Moment dan diperoleh hasil r= 0,983 dengan signifikansi 0,000 (p<0,05). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara kualitas 

pelayanan dangan kepuasan konsumen pada kelas eksekutif KMP Jatra I di PT. 

Indonesia Ferry (Persero) cabang Merak-Bakauheni. 

Kata kunci: Kualitas pelayanan, kepuasan konsumen.  



Abstract 

 

This research aim is to know the relationship between the service quality and consumer 

satisfaction on executive class of KMP Jatra I at PT. Indonesia Ferry Ltd of Merak-

Bakauheni branch. This research uses Incidental Sampling and during five days of 

participation on the voyage, the writer only obtained 53 consumers or passengers on 

executive class of KMP Jatra I at PT. Indonesia Ferry Ltd of Merak-Bakauheni branch. 

The variable of service quality is compiled by the writer based on five dimensions of 

service quality by Parasuraman, Zeithml and Bitner (1998) consisting 20 items. 

Meanwhile, the consumer satisfaction is arranged by the writer based on five aspects of 

consumer satisfaction by Kotler (2002) consisting 25 items. Pearson Product Moment 

correlation analysis technique is used for data analysis technique and the result is r = 

0.983 with significant level 0,000 (p<0,05). Result of research shows that there are 

positive and significant correlation between service quality and consumer satisfaction 

on executive class of KMP Jatra I at PT. Indonesia Ferry Ltd of Merak-Bakauheni 

branch.  

Key words: service quality, consumer satisfaction 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki ribuan pulau dari Sabang 

sampai Merauke. Salah satu perusahaan jasa transportasi yang dimiliki oleh Indonesia 

yaitu PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). Perusahaan tersebut adalah perusahaan jasa 

milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sangat penting untuk angkutan 

penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan 

dan barang. Perusahaan tersebut memiliki KMP Jatra I yang melayani jalur 

penyeberangan di Selat Sunda dari pelabuhan Bakauheni ke pelabuhan Merak dan 

sebaliknya. Atas dasar catatan Biro Klasifikasi Indonesia, KMP Jatra I memiliki dua 

kelas yaitu kelas bisnis dan kelas eksekutif (Klasifikasi Indonesia, 2014). Penambahan 

biaya atau suplesi diterapkan oleh pihak KMP Jatra I ketika penumpang memasuki  

kelas bisnis dan eksekutif. Fasilitas pada setiap kelas bisnis maupun eksekutif, terlihat 

sangat berbeda yang mana fasilitas yang paling baik berada pada kelas eksekutif dan 

penambahan biaya atau suplesi pada kelas eksekutif cenderung lebih mahal daripada 

kelas bisnis (Firdaus, 2012).Oleh karena itu kelas eksekutif perlu diperhatikan karena 

konsumen memiliki harapan bahwa pelayanannya berbeda dengan kelas-kelas lainnya. 

Sementara itu, Kotler & Amstrong (2001) menjelaskan bahwa harga adalah sejumlah 

uang yang dibebankan pada suatu produk atau jasa.Persaingan di bidang transportasi 

laut dewasa ini semakin terlihat karena semakin menjamurnya kapal-kapal milik 

perusahaan swasta yang melintasi perairan Indonesia. Dengan demikian PT. ASDP 

Indonesia Ferry (Persero) harus memperhatikan kepuasan konsumen atau penggguna 

KMP Jatra I baik di kelas bisnis maupun di kelas eksekutif. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis pada tanggal 8 Agustus 2013, 

2 Desember 2013, 10 April 2014, dan 15 Agustus 2014 terhadap beberapa konsumen 
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atau penumpang kelas eksekutif pada KMP Jatra I, penulis melihat masih banyak 

konsumen atau penumpang yang belum merasa puas dengan pelayanan di kelas 

tersebut. Mulai dari kurangnya kebersihan baik itu kamar mandi maupun kelasnya, 

kurangnya keramahan dari para petugas dan kurang memaksimalkan fasilitas atau 

sarana hiburan yang ada pada kelas tersebut. Dalam observasi, penulis juga mendapati 

bahwa fakta di lapangan atau tepatnya fakta di KMP Jatra I kualitas pelayanan masih 

belum maksimal. Hal ini dapat terlihat dari pengggunaan fasilitas yang belum 

maksimal, suhu AC yang sangat terlalu dingin, belum tegasnya karyawan yang bertugas 

pada kelas eksekutif dan keramahan karyawan dalam memberi pelayanan terhadap 

konsumen serta banyak dari konsumen yang meninggalkan kelas eksekutif tersebut. 

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa konsumen yang keluar dari kelas 

eksekutif tersebut, penulis mendapatkan hasil bahwa mereka jenuh ketika berada pada 

kelas eksekutif sehingga mereka keluar dan meninggalkan kelas eksekutif. Hal ini 

didukung oleh hasil data evaluasi tahunan yang dilakukan oleh PT. ASDP Indonesia 

Ferry (Persero) terhadap tingkat kepuasan penumpang kapal KMP Jatra I pada jalur 

Merak-bakauheni, didapati bahwa kepuasan penumpang pada pelayanan kapal tersebut 

memprihatinkan (ASDP Indonesia Ferry Bakauheni, 2013). 

Beberapa fenomena tersebut didukung oleh Kotler (2003) yang menyatakan 

bahwa enam ciri-ciri konsumen yang puas, yaitu menjadi lebih setia atau menjadi 

pelanggan yang loyal, membeli lebih banyak jika perusahaan memperkenalkan produk 

baru dan menyempurnakan produk yang ada, memberi komentar yang menguntungkan 

tentang produk dan perusahaan, kurang memperhatikan produk, iklan pesaing, kurang 

sensitif pada harga, memberikan gagasan-gagasan atau ide kepada perusahaan, 

membutuhkan biaya pelayanan yang lebih kecil dari pada biaya pelanggan baru, karena 
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transaksi menjadi rutin. Sebaliknya, ciri-ciri konsumen yang tidak puas akan melakukan 

berbagai tindakan seperti tidak melakukan tindakan apapun atau pasif, mengajukan 

keluhan dalam berbagai bentuk kepada perusahaan, melakukan aksi melalui pihak 

ketiga (misalnya kelompok advokasi atau wakil dari pemerintah, hukum, dan 

pengadilan, meninggalkan pemasok dan menghalang-halangi orang lain untuk 

menggunakan jasa (mengatakan hal-hal yang negatif tentang perusahaan). Jika 

perusahaan tidak mengambil tindakan maka dia akan meningkatkan aksinya. 

Kepuasan konsumen menjadi perhatian khusus oleh pihak perusahaan karena 

kepuasan konsumen dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan.Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Khursid, et al., (2012), kepuasan konsumen dianggap menjadi 

faktor yang paling penting baik itu untuk produk atau layanan. Jika konsumen merasa 

kurang puas, maka akan mencari kepuasan lain sementara itu, jika konsumen merasa 

puas, maka tidak akan mencari kepuasan ditempat lain. Namun bagi perusahaan yang 

menawarkan berbagai layanan guna memuaskan konsumen harus lebih waspada karena 

ada sikap khusus yang memainkan peran penting untuk mempertahankan konsumen 

yaitu sikap konsumen untuk selalu mencari kepuasan bagi dirinya. Hal ini didukung 

oleh penelitian yang di lakukan oleh Lien, et al (2008), bahwa kepuasan konsumen 

merupakan indikator penting pada perusahaan yang bersaing. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Julita (2001) dan Arman (2004) menghasilkan bahwa pelanggan yang 

puas akan memberikan loyalitas yang tinggi kepada perusahaan dan jika kepuasan 

pelanggan tinggi akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang demi 

kelangsungan organisasi. Pelanggan yang sangat puas maka akan sangat dimungkinkan 

menjadi pelanggan yang setia dan akan memberikan berita positif darimulut ke mulut, 
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sedangkan pelanggan yang tidak puas akan beralih kepada perusahaan yang lainnya 

(Keiningham, et al., 2003).  

Dari hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa betapa pentingnya 

kepuasan konsumen bagi suatu perusahaan untuk tetap bertahan dan bersaing dengan 

perusahaan lainnya. Dampak positif jika konsumen merasa puas yaitu akan 

memengaruhi konsumen dalam jangka panjang atau konsumen menjadi loyal. Hal ini 

senada dengan hasil penelitian Fornel (1987, dalam  Sunarto, 2006) yang menyebutkan 

bahwa konsumen yang puas cenderung menjadi konsumen yang loyal. Selain itu, Hal 

Tjiptono (2007) menyatakan bahwa dampak positif kepuasan konsumen yaitu 

menciptakan hubungan yang harmonis antara konsumen dan perusahaan, memberikan 

dasar yang baik bagi pembelian ulang, terciptanya loyalitas konsumen, dan membuat 

rekomendasi dari mulut ke mulut.  

Selanjutnya konsumen yang puas tersebut sangat dimungkinkan untuk 

memengaruhi lingkungannya untuk mengkonsumsi jasa yang telah memuaskannya. 

Sebaliknya jika konsumen merasa tidak puas maka konsumen akan mempersepsikan 

perusahaan tersebut buruk sehingga akan berdampak negatif atau menurunnya tingkat 

loyalitas konsumen dan dapat memengaruhi lingkungannya untuk tidak mengkonsumsi 

jasa yang tidak memuaskannya. Hal ini didukung oleh hasil  penelitian yang dilakukan 

Crosby & Stephens (1987 dalam Rusdarti, 2004) pada industri jasa perasuransian yang 

menyebutkan bahwa ketidakpuasan merupakan salah satu penyebab beralihnya 

konsumen. Sementara itu, Sunarto (2006) menyatakan bahwa kepuasan konsumen 

tersebut akan berdampak lebih jauh lagi pada kesetiaan konsumen terhadap perusahaan. 

Dengan kesetiaan konsumen, dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah wujud nyata 

dari keberhasilan suatu perusahaan jasa dalam menjalankan segala kegiatannya. Oleh 
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karena itu, pengukuran kepuasan konsumen ini juga merupakan elemen penting bagi 

perusahaan. 

Lupyoadi (2001) menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya 

kepuasan konsumen yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, emosi, harga, biaya dan 

kemudahan. Parasuraman, Zeithaml& Berry (1998) mengemukakan bahwa kualitas 

pelayanan merupakan seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan konsumen 

atas pelayanan yang mereka terima.Selanjutnya ada ungkapan yang mengatakan bahwa 

kualitas pelayanan sebagai penilaian publik atau sikap, yang berhubungan dengan 

pelayanan yang unggul (Parasuraman.,et al, 1988). Lupyoadi (2006) menyatakan bahwa 

kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor utama yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan dalam meningkatkan kepuasan konsumen. Menurut Al-Hawari & Ward 

(2006) menyatakan bahwa kualitas pelayanan memengaruhi kepuasan konsumen, yang 

pada akhirnya memengaruhi kinerja keuangan bank. Hal ini senada dengan hasil 

penelitian Pelham (1997, dalam Sunarto, 2006) yang menyatakan bahwa perusahaan 

yang memberikan pelayanan yang baik pada konsumen maka kepuasan konsumen akan 

dapat ditingkatkan.  

Sementara Sunarto (2006) menyatakan bahwa kepusasan konsumen sangat 

bergantung, atau bahkan bergantung sepenuhnya terhadap kualitas layanan yang diberikan. 

Dari beberapa pendapat tokoh di atas, kualitas pelayanan menjadi penentu utama untuk 

memajukan sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki kualitas pelayanan yang 

baik, maka akan mendatangkan keuntungan yang besar. Namun, sebaliknya jika 

perusahaan memiliki kualitas yang buruk, maka perusahaan tersebut tidak akan 

mendatangkan keuntungan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan menjadi penting diteliti 

agar perusahaan menyadari kualitas pelayanan yang diberikan sudah baik atau belum. 
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Hasil tersebut  bisa dijadikan evaluasi oleh perusahaan agar bisa mendatangkan 

keuntungan dan dapat bertahan dalam persaingan.  

Wang & Shieh (2006) menyatakan bahwa kualitas pelayanan secara keseluruhan 

memiliki dampak yang sangat positif terhadap kepuasan penumpang secara 

keseluruhan. Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Raza, et al (2012), bahwa 

kualitas pelayanan memiliki hubungan penting dan positif dengan kepuasan konsumen 

serta membuat konsumen kembali untuk menggunakan pelayanan tersebut. Akhtar, et al 

(2011) menyatakan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas 

pelayanan dan kepuasan konsumen seperti misalnya kepatuhan kewajiban, penjaminan, 

empati dan keterwakilan. Sementara Liu (2005) menjelaskan terdapat hubungan yang 

signifikan antara kepuasan konsumen dengan kualitas pelayanan.  

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Sureshchandar, et al (2002), 

menyatakan bahwa hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan telah 

diinvestigasi. Hasil-hasil ini telah menunjukkan bahwa kedua hal tersebut memang 

bersifat independen tetapi terkait erat, yang mengandung arti bahwa peningkatan pada 

salah satunya berkemungkinan mengarah pada peningkatan di satunya lagi. Senada 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2013) menunjukkan bahwa 

hubungan antara variabel kualitas pelayanan dan variabel kepuasan konsumen bersifat 

berbanding lurus, artinya peningkatan satu variabel akan diikuti oleh peningkatan 

variabel lain. Selain itu, Siddiqi (2011) menyatakan bahwa atribut kualitas pelayanan 

berhubungan positif dengan kepuasan konsumen. 

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agbor (2011) 

yang menyatakan hasil yang berbeda untuk hubungan antara dimensi kualitas pelayanan 

dengan kepuasan konsumen. Pada ICA dan Forex memiliki hubungan yang signifikan 
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antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan; namun pada Umea Universitas tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat hasil yang mendukung maupun 

kontradiktif mengenai hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hubungan antara 

kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara kualitas pelayanan 

dengan kepuasan konsumen pada kelas eksekutif KMP Jatra I di PT. ASDP Indonesia 

Ferry (Persero) Cabang Merak-Bakauheni?”. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kepuasan Konsumen 

Ada ungkapan yang menyatakan bahwakepuasan didefinisikan sebagai perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang dihasilkan dari membandingkan kinerja produk 

yang dirasakan (atau hasil) dalam kaitannya dengan harapan  (Kotler, 2000). 

Selanjutnya ada ungkapan yang mengatakan bahwa kepuasan konsumen merupakan 

konsekuensi dari perbandingan yang dilakukan oleh konsumen yang membandingkan 

antara tingkatan dari manfaat yang dirasakan terhadap manfaat yang diharapkan oleh 

konsumen (Guilitnan, et al, 1997). 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1990) mengemukakan bahwa kepuasan 

pelanggan adalah perasaan pelanggan terhadap satu jenis pelayanan yang 

didapatkannya. Dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan menurut Guiltanan 

(1997) perusahaan harus mampu menawarkan kualitas dari suatu produk dan juga 

pelayanannya. Menurut Kotler & Armstrong (2001) kepuasan konsumen adalah sejauh 

mana anggapan kinerja produk memenuhi harapan pembeli. Bila kinerja produk lebih 
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rendah ketimbang harapan pelanggan, maka pembelinya merasa puas atau amat 

gembira. KemudianKotler (2003) menjelaskan bahwa kepuasan adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan 

terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya.  Jadi, kepuasan 

merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas kinerja dan harapan. Jika kinerja berada 

dibawah harapan maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan maka 

pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi harapan maka pelanggan akan amat puas 

atau senang. Schiffman & Kanuk (2004)menandaskan bahwa kepuasan pelanggan 

merupakan perasaan seseorang terhadap kinerja dari suatu produk atau jasa yang 

dibandingkan dengan harapannya. Senada dengan hal tersebut, Lovelock 

(2005) menjelaskan bahwa kepuasan adalah keadaan emosional, reaksi pasca pembelian 

mereka dapat berupa kemarahan, ketidakpuasan, kejengkelan, netralitas, kegembiraan 

atau kesenangan. 

Atas dasar pengertian di atas, kepuasan konsumen adalah perasaan senang 

ataupun kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap 

kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya (Kotler, 2000). Penulis 

menyimpulkan bahwa kepuasan konsumen adalah kesesuaian antara harapan konsumen 

mengenai kinerja suatu produk atau jasa sebelum dan setelah menggunakannya. 

Aspek Kepuasan Konsumen 

Aspek-aspek kepuasan konsumen yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah 

aspek-aspek kepuasan konsumen yang dikemukakan oleh Kotler (2002), yaitu:  

1) Expectation (harapan)  
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Hal yang memengaruhi kepuasan konsumen diawali pada tahap sebelum 

pembelian, yaitu ketika konsumen menyusun harapan tentang apa yang akan 

diterima dari produk atau produk. 

2) Perfomance (kinerja)  

Selama kegiatan konsumsi, konsumen merasakan kinerja dan manfaat dari 

produk secara aktual dilihat dari dimensi kepentingan konsumen.  

3) Comparisme (perbandingan)  

Setelah mengkonsumsi, baik harapan sebelum pembelian dan persepsi kinerja 

aktual dibandingkan oleh konsumen. 

4) Confirmation atau Disconfirmation (penegasan)  

Penegasan dari harapan konsumen, apakah harapan pra-pembelian dengan 

persepsi pembelian sama atau tidak.  

5) Discrepancy (ketidak-sesuaian)  

Jika tingkat kinerja tidak sama, pengakuan ketidak-samaan menentukan 

perbedaan satu sama lain. Diskonfirmasi yang negatif menentukan kinerja yang 

aktual ada dibawah tingkat harapan maka semakin besar ketidak-puasan 

konsumen.  

Sedangkan menurut Sabarguna (2004) ada empat aspek kepuasan konsumen yaitu,  

1. Kenyamanan 

Meliputi lokasi perusahaan, kebersihan, kenyamanan 

2. Hubungan konsumen dengan karyawan 

Meliputi keramahan karyawan, informasi yang diberikan oleh karyawan, 

komunikatif, responsif, sportif dan cekatan dalam melayani konsumen 

3. Kompetensi teknis petugas 
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Meliputi keberanian bertindak dan pengalaman 

4. Biaya 

Meliputi mahalnya produk, terjangkau atau tidaknya oleh konsumen. 

Aspek yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu aspek yang 

diungkapkan oleh Kotler (2002) yang meliputi expectation (harapan) misalnya harapan 

konsumen yang telah terbentuk sebelum menggunakan kelas eksekutif KMP Jatra I, 

perfomance (kinerja) misalnya konsumen berpendapat bahwa kinerja dan manfaat dari 

kelas eksekutif KMP Jatra I itu baik, comparisme (perbandingan) misalnya 

membandingkan harapan awal dengan apa yang ditawarkan oleh kelas eksekutif KMP 

Jatra I (harapan terpenuhi), confirmation atau disconfirmation (penegasan) misalnya 

menegaskan apa yang konsumen harapakan sama dengan persepsi konsumen sesudah 

menggunakan kelas eksekutif KMP Jatra I, dandiscrepancy (ketidak-sesuaian) misalnya 

konsumen menyesuaikan kinerja yang dirasakan setelah menggunakan kelas eksekutif 

KMP Jatra I (kinerja sesuai dengan harapan konsumen). Aspek Kotler (2002) digunakan 

dengan pertimbangan aspek tersebut dirasa paling mewakili penelitian ini. 

Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kepuasan Konsumen 

Menurut Lupyoadi (2001) faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan konsumen 

yaitu: 

a. Kualitas Produk; konsumen akan merasa puas bila hasil mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

b. Kualitas Pelayanan atau Jasa; konsumen akan merasa puas bila mereka 

mendapatkan pelayaanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Emosi; konsumen akan bangga jika memakai merk tersebut dan memiliki 

kecenderungan untuk meningkatkan kepuasan.   
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d. Harga; produk/jasa yang mempunyai kualitas yang sama tetapi 

menetapkan harga yang relatif rendah akan memberikan nilai yang lebih 

tinggi kepada konsumen. 

e. Biaya dan kemudahan; konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya 

tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu 

produk/jasa cenderung merasa puas terhadap produk/ jasa tersebut. 

Kualitas Pelayanan 

Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan sebagai penilaian 

publik atau sikap, yang berhubungan dengan pelayanan yang unggul. Ungkapan 

tersebut diperjelas oleh Parasuraman.,et al (1988), yang menyatakan sebagai berikut 

defined service quality as: A global judgment, or attitude, relating to the superiority of 

the service. 

Dimensi Kualitas Pelayanan 

Dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman, Zeithml & Bitner (1998) 

terdiri dari: 

a) Tangibles / bukti langsung, merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Hal ini ditunjukkan 

oleh penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan 

untuk memberikan pelayanan kepada konsumen. Penampilan dan 

kemampuan yang diberikan tersebut meliputi fasilitas fisik seperti gedung, 

perlengkapan dan peralatan yang digunakan serta penampilan pegawainya. 

b) Reliability / keandalan, merupakan kemampuan perusahaan dalam 

memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan 

terpercaya. Kinerja yang ditampilkan harus sesuai dengan harapan 
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pelanggan seperti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua 

pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik serta dengan tingkat 

akurasi yang tinggi. 

c) Responsiveness / ketanggapan, merupakan kemauan untuk memberikan 

pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan serta cepat 

mengakomodasi keluhan pelanggan. 

d) Assurance / jaminan, yang ditampilkan bisa berupa pengetahuan yang 

dimiliki, kesopansantunan dan kemampuan pegawai menumbuhkan rasa 

percaya para pelanggannya terhadap perusahan. Hal ini terlihat dalam 

komponen komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan 

santun. 

e) Empathy / empati, merupakan perhatian yang tulus dan bersifat individual 

yang diberikan kepada pelanggan dalam upaya memahami kebutuhan 

pelanggan secara spesifik. 

Dalam penelitian, dimensi yang digunakan berdasarkan Parasuraman, et al (1998) 

yaitu, tangibles (bukti langsung), reliability (keandalan), responsiveness (ketanggapan), 

assurance (jaminan), emphaty (empati). Hal ini dikarenakan paling sesuai untuk 

mengukur kualitas pelayanan jasa pada layanan kelas eksekutif yang ada di kapal Jatra 

III milik PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) cabang Merak-Bakauheni yaitu pada 

dimensi bukti langsung, keandalan, ketanggapan, jaminan, empati. 

Hubungan antara Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Penumpang Jasa  

Kepuasan konsumen menjadi perhatian khusus oleh pihak perusahaan karena 

kepuasan konsumen dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Tjiptono (2007) 

menyatakan bahwa dampak positif kepuasan konsumen yaitu menciptakan hubungan 
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yang harmonis antara konsumen dan perusahaan, memberikan dasar yang baik bagi 

pembelian ulang, terciptanya loyalitas konsumen, dan membuat rekomendasi dari mulut 

ke mulut. Lupyoadi (2001) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

memengaruhi terjadinya kepuasan konsumen yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, 

emosi, harga, biaya dan kemudahan. Dari beberapa faktor kepuasan tersebut, kualitas 

pelayanan merupakan salah satu kunci bagi semua perusahaan untuk tetap bertahan 

(Parasuraman, 1988). Parasuraman., et al (1988), menyatakan bahwa kualitas pelayanan 

sebagai penilaian publik atau sikap, yang berhubungan dengan pelayanan yang unggul. 

Kemudian Parasuraman., et al (1998) menyatakan bahwa kualitas pelayanan memiliki 

lima dimensi yaitu tangibles (bukti langsung), reliability (keandalan), responsiveness 

(ketanggapan), assurance (jaminan), emphaty (empati). 

Dalam penelitian Al-Hawari & Ward (2006) menyatakan bahwa kualitas 

pelayanan memengaruhi kepuasan konsumen, yang pada akhirnya memengaruhi kinerja 

keuangan bank. Kemudian penelitian Wang & Shieh (2006) pada perpustakaan di 

Universitas Kristen Chang Jung (CJCU) menyatakan bahwa dari kelima dimensi dari 

kualitas pelayanan (tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty) hanya 

responsiveness yang tidak berdampak positif terhadap kepuasan penumpang atau 

konsumen. Namun secara keseluruhan kelima dimensi tersebut memiliki dampak yang 

sangat positif terhadap kepuasan penumpang secara keseluruhan. Hal ini senada dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Cronin & Taylor (1992, dalam Mulyono.,dkk, 

2007) yang menyatakan adanya hubungan yang kuat dan positif antara keseluruhan 

kualitas layanan dan kepuasan konsumen. 

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Sureshchandar., et al (2002), dengan 

menerapkan satu pendekatan berbeda dan melihat kepuasan pelanggan sebagai satu 
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struktur multi dimensional seperti kualitas pelayanan, tetapi menyatakan bahwa 

kepuasan pelanggan harus dioperasionalisasikan disepanjang faktor-faktor yang sama 

(dan item-item yang sejalan) dimana kualitas pelayanan dijalankan.  Oleh karena itu 

hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan telah diinvestigasi bahwa 

peningkatan pada salah satunya berkemungkinan mengarah pada peningkatan di satunya 

lagi.  

Namun hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agbor 

(2011) yang menyatakan hasil yang berbeda untuk hubungan antara dimensi kualitas 

pelayanan dengan kepuasan konsumen. Penelitian tersebut di lakukan pada tiga tempat 

yaitu ICA Alidhem Centrum, Forex Bank dan Umea Universitydan dari ketiga tempat 

tersebut ditemukan hasil yang berbeda.Seperti pada ICA dan Forex, terdapat hubungan 

yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan di 

Umea university, ditemukan bahwa tidak terdapat adanya hubungan yang signifikan 

antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 

Perusahaan yang memiliki kualitas pelayanan yang baik, maka akan 

mendatangkan keuntungan yang besar. Namun, sebaliknya jika perusahaan memiliki 

kualitas yang buruk, maka perusahaan tersebut tidak akan mendatangkan keuntungan. 

Keuntungan tersebut berasal dari puas atau tidaknya konsumen terhadap pelayanan yang 

dirasakan. Konsumen yang sangat puas maka akan sangat dimungkinkan akan menjadi 

konsumen yang setia dan akan memberikan berita positif dan mulut ke mulut, 

sedangkan konsumen yang tidak puas akan beralih kepada perusahaan yang lainnya 

(Keiningham., et al, 2003). Sedangkan Tjiptono (2001) menyatakan bahwa perusahaan 

yang memperhatikan kepuasan konsumen harus memiliki layanan yang prima. 
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Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah disampaikan di 

atas,maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu,ada hubungan positif dan 

signifikan antara kualitas pelayanan dengan kepuasankonsumen pada kelas eksekutif 

KMP Jatra I di PT. ASDP IndonesiaFerry (Persero) Cabang Merak-Bakauheni. Artinya 

semakin tinggi kualitas pelayanan yang ada pada kelas eksekutif di KMP Jatra I, maka 

semakin tinggi pula kepuasan konsumen. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian 

korelasional, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel kualitas 

pelayanan sebagai variabel X dengan variabel kepuasan konsumen sebagai variabel Y. 

Definisi Operasional 

a. Kepuasan Konsumen 

Kepuasan konsumen adalah perasaan senang ataupun kecewa seseorang yang 

berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk 

dan harapan-harapannya (Kotler, 2000). Peneliti menyimpulkan bahwa kepuasan 

konsumen adalah kesesuaian antara harapan konsumen mengenai kinerja suatu produk 

atau jasa sebelum dan setelah menggunakannya. Kepuasan konsumen akan diungkap 

dengan skala kepuasan konsumen yang disusun oleh penulis berdasarkan aspek-aspek 

yang diungkap oleh Kotler (2002), yaitu expectation (harapan), performance (kinerja), 

comparisme (perbandingan), confirmation or disconfirmation (penegasan), Discrepancy 

(ketidak-sesuaian).  
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b. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah penilaian publik atau sikap, yang berhubungan dengan 

pelayanan yang unggul (Parasuraman.,et al, 1988). Kualitas pelayanan akan diungkap 

dengan skala kualitas pelayanan yang disusun oleh penulis berdasarkan dimensi-

dimensi yang diungkap Parasuraman., et al (1998), yaitu tangibles (bukti langsung). 

reliability (keandalan), responsiveness (ketanggapan), assurance (jaminan), emphaty 

(empati). 

Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitan ini adalah seluruh konsumenada pada 

kelas eksekutif KMP Jatra I di PT. ASDP Indonesia (FERRY) Cabang Merak-

Bakauheni. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Insidental Sampling. Teknik 

pengambilan sampel ini dilakukan dengan tiba-tiba berdasarkan siapa yang ditemui oleh 

peneliti (Sugiyono,2011). Selama lima hari penulis ikut berlayar, dan hanya 

mendapatkan sampel sebanyak 53 konsumen atau penumpang pada kelas eksekutif 

KMP Jatra I di PT. ASDP Indonesia (FERRY) Cabang Merak-bakauheni. Hal ini 

dikarenakan pada saat penyebaran angket atau pencarian sampel, konsumen yang naik 

KMP Jatra I sangat sepi. 

Instrumen 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa skala psikologi dan uji 

coba skala psikologis pada penelitian ini menggunakan try out terpakai. Untuk 

mengukur kepuasan konsumen digunakan skala kepuasan konsumen yang di susun oleh 

penulis (dengan bantuan pembimbing) berdasarkan definisi dari kelima aspek yang 

diungkap oleh Kotler (2002) yaitu: Expectations (harapan), Performance (kinerja), 

Comparison (perbandingan), Confirmation atau disconfirmation, Discrepancy 
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(ketidaksesuaian). Skala ini terdiri dari 25 aitem, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

20 aitem favorable (aitem yang mendukung pernyataan) dan 5 aitem unfavorable(aitem 

yang tidak mendukung pernyataan), menggunakan 4 tingkat penilaian (Skala Likert) 

yaitu nilai 1 sampai 4. Setelah dilakukan tiga kali pengujian pada skala kepuasan 

kosumen, terdapat 3 aitem yang tidak memenuhi syarat minimal, sehingga total aitem 

yang dapat digunakan untuk skala kepuasan konsumen berjumlah 22 aitem dengan nilai 

reliabilitas sebesar 0,897. 

Sedangkan untuk mengukur kualitas pelayanan digunakan skala kualitas 

pelayanan yang dimodifikasi oleh penulis (dengan bantuan pembimbing) berdasarkan 5 

dimensi yang diungkap oleh Parasuraman, Zeithml & Bitner (1998) yaitu: tangibles 

/ bukti langsung, reliability / keandalan, responsiveness / ketanggapan, assurance / 

jaminan, emphaty / empati. Skala psikologi ini terdiri dari 20aitem, yang terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu 20aitem favorable dan 0aitem unfavorable, menggunakan 4 

tingkat penilaian (Skala Likert) yaitu nilai 1 sampai 4. pada skala kualitas pelayanan 

pengujian dilakukan dua kali dan didapati 2 aitem yang tidak memenuhi syarat minimal, 

maka jumlah aitem yang baik digunakan untuk skala kualitas pelayanan adalah 18 aitem 

dengan nilai reliabilitas sebesar 0,880. 

Prosedur Pengumpulan Data 

Setelah skala selesai dipersiapkan, penulis mempersiapkan persiapan penelitian 

yang lainya, seperti perizinan mulai dari fakultas sampai kepada pihak PT. ASDP 

Indonesia Ferry (persero). Kemudian penulis mulai naik ke kapal KMP Jatra I untuk 

menyebarkan angket. Adapun penyebaran angket hanya di lakukan pada kelas eksekutif 

KMP Jatra I. Ketika berada pada kelas eksekutif, penulis menunggu konsumen atau 
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penumpang masuk dan mulai menyebarkan angket ketika kapal hampir sandar ke 

dermaga.  

Penyebaran angket dilakukan dengan cara mendatangi konsumen atau 

penumpang satu persatu dengan terlebih dahulu meminta izin kepada mereka untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini. Setelah konsumen atau penumpang setuju untuk 

berpartisipasi, penulis memberikan angket yang harus diisi dan tidak lupa berterima 

kasih kepada konsumen atau penumpang ketika angket tersebut selesai diisi. Penulis 

ikut dalam penyeberangan selama  5 hari dan mendapatkan 53 angket yang diisi oleh 

konsumen atau penumpang. Setelah dilakukan pengambilan data, maka dilakukan 

perhitungan reliabilitas dan korelasi antar aitem, uji asumsi, dan uji hipotesis 

menggunakan bantuan program SPSS ver. 16.0. 

Teknik Analisis Data 

Perhitungan pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS for 

windows ver. 16.0. Untuk menguji dan membuktikan secara statistik hubungan antara 

kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen, maka digunakan analisis korelasi 

Pearson’sproduct moment.  

HASIL PENELITIAN 

Uji Normalitas  

Berdasarkan uji normalitas dengan bantuan program SPSS, maka didapatkan nilai 

signifikasi kepuasan konsumen sebesar p = 0,307 (p>0,05). Hal tersebut menunjukan 

bahwa sebaran data untuk kepuasan konsumen memiliki sebaran data yang berdistribusi 

normal. Sedangkan untuk nilai signifikasi kualitas pelayanan, setelah dilakukan uji 

normalitas dengan bantuan SPSS 16.0, maka didapatkan hasil sebesar p = 0,072 

(p>0,05). Karena nilai signifikasi yang didapat baik kepuasan konsumen dan kualitas 
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pelayanan lebih besar dari 0,05 (p>0,05), maka dapat disimpulkan data yang ada baik 

kepuasan konsumen dan kualitas pelayanan memiliki sebaran data yang berdistribusi 

normal. 

Tabel 1. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  

Kepuasan 

Konsumen 

Kualitas 

Pelayanan 

N 53 53 

Normal Parameters
a
 Mean 59.7925 49.1887 

Std. Deviation 7.17195 5.91951 

Most Extreme Differences Absolute .133 .177 

Positive .076 .095 

Negative -.133 -.177 

Kolmogorov-Smirnov Z .967 1.290 

Asymp. Sig. (2-tailed) .307 .072 

Test distribution is Normal. 

 

Uji Linearitas  

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukan bahwa hubungan 

kepuasan konsumen dan kualitas pelayanan adalah linear, di peroleh nilai F sebesar 

0,417 dengan signifikasi sebesar 0,974 (p>0,05). Artinya kepuasan konsumen dan 

kualitas pelayanan memiliki hubungan yang linier. 
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Tabel 2. 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Kepuasan 

Konsumen *  

Kualitas 

Pelayanan 

Between 

Groups 

(Combined) 2601.195 19 136.905 61.449 .000 

Linearity 2584.487 1 2584.487 1.160E3 .000 

Deviation from 

Linearity 
16.708 18 .928 .417 .974 

Within Groups 73.522 33 2.228   

Total 2674.717 52    

 

Analisis Deskriptif   

Kepuasan Konsumen 

Tabel 3. 

Kategorisasi Hasil Pengukuran Skala Kepuasan Konsumen 

 

 

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat data dengan kategori sangat rendah (0%), 

rendah (11,32%), sedang (32,07%), tinggi (54,71%), dan sangat tinggi sebesar (1,88%). 

Rata-rata yang diperoleh yakni sebesar 57,7925 dan standar deviasi yang ada yakni 

No Interval Kategori F  (%) Mean SD 

1. 74,8 < x ≤ 88 
Sangat 

Tinggi 
1 1,88 % 

 

 

59,79

25 

 

 

7,171

95 

2. 61,6 < x ≤  74,8 Tinggi 29 54,71 % 

3. 48,4 < x ≤ 61,6 Sedang 17 32,07 % 

4. 35,2 < x ≤ 48,4 Rendah 6 11,32 % 

5. 22 < x ≤  35,2 
Sangat 

Rendah 
0 0 % 

 Jumlah 53 100 % 

 Min = 22                                            Max = 88 
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sebesar 7,17195. Hal ini berarti kepuasan yang terdapat pada konsumen kelas eksekutif 

KMP Jatra I sangat beragam, dan bisa dikategorikan secara umum bahwa para 

konsumen memiliki kepuasan dalam kategori tinggi.  

Kualitas Pelayanan 

Tabel 4. 

Kategorisasi Hasil Pengukuran Skala Kualitas Pelayanan 

 

 

 

 

 

 

Bila meninjau data tersebut didapatkan data dengan sangat rendah (0%), rendah 

(11,32%), sedang (26,41%), tinggi (60,37%), dan sangat tinggi sebesar (1,88%). Rata-

rata yang diperoleh yakni sebesar 49,1887 dan standar deviasi yang ada yakni sebesar 

5,91951. Data tersebut juga menunjukan bahwa rata-rata kualitas pelayanan pada ke 

kategori tinggi. 

Uji Korelasi 

Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi Pearson’s product moment dengan 

bantuan SPSS 16.0 didapatkan hubungan sebesar 0,983 dan signifikansi sebesar 0,000 

(p < 0,05). Hasil tersebut menunjukan adanya hubungan positif yang signifikan antara 

kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen pada kelas eksekutif KMP Jatra I di PT. 

No Interval Kategori N (%) Mean SD 

1. 61,2 ≤ x ≤ 72 Sangat Tinggi 1 1,88 %  

 

 

 

49,1887 

 

 

 

 

5,91951 

2. 50,4 ≤ x < 61,2 Tinggi 32 60,37 % 

3. 39,6 ≤ x < 50,4 Sedang 14 26,41 % 

4. 28,8 ≤ x < 39,6 Rendah 6 11,32 % 

5. 18 ≤ x ≤  28,8 Sangat Rendah 0 0 % 

 Jumlah 53 100 % 

 Min = 18                                           Max = 72 
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ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak-Bakauheni. Hasil analisis data dapat 

dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 5. 

Correlations 

 

  Kepuasan 

Konsumen 

Kualitas 

Pelayanan 

Kepuasan Konsumen Pearson Correlation 1 .983
**

 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 53 53 

Kualitas Pelayanan Pearson Correlation .983
**

 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 53 53 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).  

 

PEMBAHASAN  

Dari perhitungan uji korelasi antara variabel kualitas pelayanan dengan 

kepuasan konsumendidapatkan hubungan positif yang signifikan antara kedua variabel 

tersebut sebesar 0,983 dan signifikansi sebesar 0,000 (p< 0,05). Hal ini dapat diartikan 

bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan yang ada pada kelas eksekutif di KMP Jatra I 

maka akan semakin tinggi pula kepuasan konsumen. Begitu pula sebaliknya, semakin 

rendah kualitas pelayanan yang ada pada kelas eksekutif di KMP Jatra I maka semakin 

redah juga kepuasan konsumen pada kelas tersebut. Dengan kata lain, kualitas 

pelayanan mempunyai peran penting terhadap kepuasan konsumen.  

Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kualitas pelayanan dan 

kepuasan konsumen memiliki hubungan positif dan signifikan. Kemungkinan pertama 

yaitu, pada umumnya konsumen telah menganggap bahwa kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh karyawan kelas eksekutif KMP Jatra I sudah memenuhi harapan bagi 
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mereka sehingga mereka mengalami kepuasan. Penyataan ini sejalan dengan yang 

diungkapkan oleh Kotler (2003), bahwa jika kualitas pelayanan sesuai dengan harapan 

konsumen, maka konsumen akan merasa puas. 

Kemungkinan kedua, sebagian besar konsumen menganggap bahwa pada 

dasarnya kelas eksekutif adalah kelas yang memiliki pelayanan yang lebih baik 

dibandingkan kelas ekonomi dan bisnis sehingga mereka merasa nyaman dengan situasi 

dan kondisi atau dapat membuat mereka puas. Hal ini senada dengan peryataan Firdaus 

(2012) yang menyatakan bahwa kelas eksekutif cenderung lebih baik dibandingkan 

kelas lainnya.  

Kemungkinan ketiga, sebagian besar konsumen merasakan bahwadimensi 

kualitas pelayanan seperti bukti langsung, keandalan, ketanggapan, jaminan dan empati 

yang ada pada kelas eksekutif di KMP Jatra I telah meningkatkan kepuasan mereka. Hal 

ini senada dengan pernyataan Berry & Parasuraman (dalam Kotler, 2006) yang 

menyatakan bahwa kelima dimensi kualitas pelayanan seperti bukti langsung, 

keandalan, ketanggapan, jaminan dan empati dapat meningkatkan kepuasan konsumen.  

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel X (kualitas pelayanan) dan Y 

(kepuasan konsumen) memiliki hubungan positif dan signifikan. Hasil korelasi antara 

aspek-aspek kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen maka variabel kualitas 

pelayanan memberikan sumbangsih efektif total sebesar 96,63%. Sedangkan sisanya 

sebesar 3,37% merupakan sumbangsih dari variabel lain yang merupakan faktor diluar 

kualitas pelayanan. Senada dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh Harun (2013) 

yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan memberikan sumbangsih yang besar untuk 

kepuasan konsumen.  
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Untuk itu secara umum perusahaan harus lebih mempertahankan seluruh kualitas 

pelayanan yang sudah ada, baik itu bukti langsung, keandalan, ketanggapan, jaminan, 

dan empati agar terciptanya kepuasan konsumen yang lebih tinggi dan mampu 

mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi (Keiningham, et al., 2003). Sementara 

Elisabeth (2007) menyatakan dalam penelitiannya bahwa kualitas pelayanan memang 

merupakan faktor yang penting dalam menciptakan kepuasan. Hal ini senada dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Wang & Shieh (2006), Akhtar., et al (2011), 

Siddiqi (2011), & Raza., et al (2012) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang 

positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Sebaliknya 

hasil penelitian ini membantah hasil penelitian yang dilakukan oleh Agbor (2011) yang 

menyatakan bahwa di Umea university, tidak terdapat adanya hubungan yang signifikan 

antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian yang telah disampaikan, maka penulis 

menarik kesimpulan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan konsumen pada kelas eksekutif KMP Jatra I di PT. ASDP 

Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak-Bakauheni. Ini berarti semakin tinggi kualitas 

pelayanan yang ada pada kelas eksekutif di KMP Jatra I maka akan semakin tinggi pula 

kepuasan konsumen. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kualitas pelayanan yang 

ada pada kelas eksekutif di KMP Jatra I maka semakin redah juga kepuasan konsumen 

pada kelas tersebut.  

KETERBATASAN DAN KELEBIHAN PENELITIAN 

Penelitian ini melibatkan semua penumpangpada kelas eksekutif KMP Jatra I 

tetapi belum diklasifikasikan berdasarkan usia, pendapatan dan frekuensi menggunakan 
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kelas eksekutif pada KMP Jatra I. Dalam pecarian sampel penulis mendapat kesulitan 

karena jumlah konsumen yang naik pada kelas eksekutif di KMP Jatra I tidak dapat di 

tentukan sehingga penulis harus ikut selama lima hari. Penelitian selanjutnya bisa lebih 

mengklasifikasikan berdasarkan usia, pendapatan dan frekuensi menggunakan kelas 

eksekutif pada KMP Jatra I, sehingga dinamika dapat terlihat lebih jelas. Menurut 

penulis hasil penelitian tentang kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen pada kelas-

kelas yang terdapat pada kapal merupakan topik yang cukup baik. Hal ini dikarenakan 

penelitian seperti ini lebih sepesifik dan pembagian kelas-kelas dapat menghasilkan 

beberapa keuntungan serta dapat menentukan kualitas pelayanan yang seperti apa yang 

sesuai dengan kelas-kelas tersebut.  

IMPLIKASI 

 Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka penulis mengajukan saran kepada 

beberapa pihak, sebagai berikut:  

1. Perusahaan  

PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) diharapkan dapat mempertahankan kualitas 

pelayanan yang ada pada  KMP Jatra I dan mungkin lebih meningkatkan 

kualitas pelayanan kapal-kapal tersebut seperti membuat jadwal piket karyawan 

(2 jam sekali karyawan membersihkan ruang eksekutif tidak terkecuali ruang 

toilet), karyawan yang selalu standby di kelas eksekutif tersebut agar konsumen 

dapat dengan segera meminta bantuan jika mereka memerlukannya, memberikan 

simulasi setiap sebulan sekali kepada karyawan perihal bagaimana menata ruang 

kelas eksekutif dan bagaimana menjaga perlengkapan serta peralatan yang ada 

pada kelas eksekutif tersebut, yang terakhir yaitu memberikan pelatihan kepada 
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karyawan agar dalam memberikan pelayanan dapat menerapkan tegur sapa 

salam senyum kepada setiap konsumen atau penumpang yang ada pada kelas 

eksekutif. Hal tersebut dimaksudkan agar konsumen merasa lebih puas dan 

perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih serta perusahaan mampu 

bersaing dengan kapal-kapal milik perusahaan swasta lainnya.  

2. Karyawan 

Setiap karyawan diharapkan lebih meningkatkan kontribusinya seperti, bersikap 

ramah, sopan, berkomunikasi dengan baik, dan simpatik serta memberikan 

perhatian yang tulus ketika memberikan pelayanan kepada konsumen mulai dari 

masuknya konsumen sampek keluarnya konsumen dari kelas eksekutif tersebut 

serta karyawan harus memiliki pengetahuan tentang perusahaan agar konsumen 

merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawan dan dapat 

memberikan keuntungan bagi perusahaan. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya dapat membedakan bagaimana kualitas pelayanan dan 

kepuasan konsumen pada kelas yang satu dengan kelas yang lain disatu kapal 

atau juga bisa melihat perbedaan antara kepuasan konsumen yang ada pada 

kelas-kelas dikapal milik PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) lainnya. Agar 

dinamika terlihat lebih jelas, peneliti selanjutnya juga bisa meneliti faktor-faktor 

lain. 
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