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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang 

Saat ini tingkat pertumbuhan penduduk di kota-kota besar di Indonesia terus 

meningkat dan akan membuat masyarakat ini semakin dinamis dalam beraktivitas. 

Dengan alat transportasi masyarakat dapat mempermudah kebutuhan akan 

efektivitas dan kenyamanan dalam menggunakan jasa transportasi, khususnya 

transportasi darat merupakan alat yang sangat berperan dalam mobilitas 

masyarakat Indonesia, sehingga dalam melakukan aktivitas sehari-hari mereka 

dapat melakukannya dengan efektiv, efisien, nyaman dan tepat waktu. 

Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan efektivitas dan kenyamanan 

dalam menggunakan transportasi yang seharusnya dapat terpenuhi oleh jasa 

transportasi namun pada kenyataannya kebutuhan tersebut malah semakin sulit 

terpenuhi oleh jasa transportasi. 

Pada dasarnya perusahaan juga dituntut untuk mampu beradaptasi dan 

menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak terkait yang berada di sekitarnya. 

Melalui kerjasama dan hubungan baik dengan khalayaknya, perusahaan 

diharapkan mampu menjadi lebih kuat karena dukungan positif dari semua 

khalayak. Selain itu hubungan baik yang dijalankan oleh perusahaan tersebut akan 

berpengaruh terhadap citra (image) perusahaan sebab kemajuan suatu perusahaan 

jasa transportasi adalah tergantung dari berbagai penilaian pelanggan terhadap 

kualitas pelayanan yang disediakan perusahaan tersebut. 

Pada penelitian sebelumnya, Astuti (2013, hlm. 1-2) dikatakan kualitas 

pelayanan adalah keseluruhan ciri-ciri atau karakteristik dari suatu jasa dalam hal 

kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Saat ini masyarakat 

membutuhkan jasa transportasi untuk mendukung mobilitas yang tinggi. Dilihat 

dari penelitian tersebut terdapat kekurangan seperti tidak menjelaskan secara rinci 

bagian dari indikator-indikator yang memperkuat penelitian tersebut. 

Semakin banyaknya perusahaan transportasi saat ini mendorong setiap 

perusahaan untuk bersaing merebut pasar sehingga perusahaan harus mengetahui 
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apa saja yang menjadi keinginan pelanggan, dimana pelanggan membutuhkan 

kenyamanan, keamanan, harga, ketepatan waktu dan terkadang ruang privasi 

seperti yang ditawarkan oleh salah satu jasa transportasi, yaitu Taksi. 

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 menunjukkan 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. Sebagai moda transportasi umum 

di Ibukota, permasalahan tersebut hampir terjadi di semua jasa transportasi 

termasuk jasa transportasi door to door service seperti taksi. Hal inilah yang 

seharusnya dimaksimalisasi oleh perusahaan-perusahaan angkutan taksi dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kepuasan para pelanggannya. 

Pada saat ini industri jasa transportasi taksi semakin marak di Indonesia. PT 

Express Transindo Utama adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak 

dalam bidang usaha sektor industri jasa transportasi yaitu taksi. Sebagai suatu 

perusahaan swasta tentu saja Express Group hadir untuk mendapatkan keuntungan 

sekaligus memberikan pelayanan yang memuaskan bagi konsumen serta 

menumbuh dan mengembangkan bisnis industri taksi menjadi bisnis yang baik 

saat ini. Banyak sekali armada taksi Express yang beroperasi khususnya yang 

berada di DKI Jakarta, dengan berbagai macam kompetitor dan memiliki berbagai 

macam penawaran pelayanan terbaik mereka. PT Express Trasindo Utama saat ini 

memiliki jumlah 31 pool untuk wilayah Jakarta Selatan dan sudah memiliki lebih 

dari 10.000 kendaraan, dengan lebih dari 20.000 mitra pengemudi. 

Taksi Express adalah taksi yang banyak diminati oleh para konsumen atau 

pelanggan sebagai alat transportasi yang nyaman dan memberikan pelayanan yang 

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

pelayanan. Konsumen menilai pelayanan tersebut dengan cara membandingkan 
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pelayanan yang mereka terima dengan pelayanan yang mereka harapkan. Bila 

konsumen merasa sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh suatu 

perusahaan akan mengakibatkan konsumen tersebut akan kembali lagi untuk 

mengadakan pembelian ulang. Dengan kata lain perusahaan yang dapat 

memuaskan konsumen akan memiliki konsumen yang loyal. Sejalan dengan 

kegiatan tersebut, diharapkan pula konsumen yang loyal tersebut tanpa dipaksa 

bersedia menjadi duta bagi perusahaan tersebut untuk melaksanakan rekomendasi 

dari mulut ke mulut kepada konsumen lain mengenai pelayanan yang pernah 

diterimanya. 

Taksi Express menetapkan tarif bawah, akan tetapi banyak perusahaan yang 

bergerak di bidang transportasi taksi lainnya juga sudah menetapkan tarif yang 

sama seperti Taksiku, Koperasi taksi Sehingga hal ini menimbulkan persaingan 

antar perusahaan yang bergerak di bidang ini. 

Pada penelitian yang sejenis mengenai kepuasan pelanggan yang diteliti 

oleh Wicaksono, (2010, hlm.16-17) pada tahun 2008 masuk Bluebird Pusaka 

dengan 200 armada dan tahun 2010 menambah armada sebanyak 100 buah yang 

ikut meramaikan persaingan usaha taksi. Mereka saling berlomba-lomba untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik untuk penumpang, karena kepuasan 

konsumen adalah hal yang sangat penting untuk ditonjolkan untuk memenangkan 

persaingan. Kekurangan dari penelitian di tersebut adalah hasil koefisien korelasi 

terdapat hubungan yang sedang karena perusahaan taksi Blue Bird hanya 

memperbanyak armada taksi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan tanpa 

memperhatikan kualitas dari pelayanan yang dibutuhkan oleh para pelanggan. 

Kenyamanan sangatlah penting kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, 

apalagi ketika kita bepergian dengan kendaraan umum. Kendaraan umum seperti 

taksi harus memberikan kenyamanan kepada para pelanggan, agar pelanggan pun 

dapat tertarik untuk menggunakan taksi tersebut lagi. Kenyamanan yang diberikan 

adalah dengan kenyamanan AC didalam mobil yang cukup stabil, dapat dipesan 

melalui telepon, dan door to door service. Taksi Express selain memberikan 

kenyamanan dengan menyediakan fasilitas yang membuat penumpang merasa 

nyaman sampai ke tempat tujuan, juga memberikan keamanan yang bisa di 

pertanggung jawabkan, misalnya supir yang kurang baik pada saat pelayanan 
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berlangsung dan penindak lanjutan bila ada barang yang tertinggal di dalam taksi. 

Hal-hal tersebut dapat di laporkan lewat call center yang merupakan layanan 

terpadu terkait dengan sistem dan teknologi terkait hubungan dengan pelanggan 

yang juga menanggapi keluhan, saran dan kritik dari para pelanggan, 

terpasangnya Kartu Identitas Pengemudi (KIP) sebagai identitas pengemudi resmi 

dari taksi Express dan nomor pintu mobil yang cukup terlihat dengan jelas. 

Pengembangan karyawan merupakan bagian yang sangat penting untuk 

pengembangan perusahaan agar terciptanya efektivitas kerja guna mencapai visi 

perusahaan. Memiliki karyawan yang kompeten berdasarkan pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang memadai untuk dapat melaksanakan tugas 

dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan lebih baik. Secara tidak 

langsung yang menjadi penggerak utama usaha ini adalah para pengemudi-nya. 

Selain berfungsi utama sebagai driver, pengemudi juga menjalankan fungsi 

sebagai customer relations, karena mau tidak mau, para pengemudi inilah yang 

akan berhadapan langsung dengan para penumpang atau customer. Para 

pengemudi Express dilatih secara khusus dalam berbagai tahapan training. 

Demi memberikan pelayanan prima dari mitra pengemudi kepada seluruh 

pelanggan, PT Express Trasindo Utama membekali beberapa training yang wajib 

diikuti oleh para pengemudi antara lain seperti training dasar, dalam training ini 

pengemudi dibekali dengan informasi akan perusahaan, standart penampilan, 

standard pelayanan, sikap dan etika ketika melayani pelanggan dan bagaimana 

cara melayani dengan baik sesuai standard perusahaan, juga bagaimana cara 

menghadapi pelanggan yang marah-marah serta bagaimana mengatasi stress 

dijalan. Training lainnya seperti Training Safety Driving yang diberikan kepada 

seluruh mitra pengemudi agar mengerti tentang tata cara berlalu lintas yang benar, 

mengerti akan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemahaman 

mengemudikan kendaraan dengan benar serta mengajarkan kepada pengemudi 

cara mengemudi dengan efisien, aman dan nyaman. 

Training Product Knowledge juga diberikan kepada seluruh mitra 

pengemudi agar mengetahui akan informasi dan cara penggunaan beberapa fitur-

fitur tambahan yang ada di dalam taksi mereka, antara lain; penggunaan perangkat 

Integrated Taxi Meter Service (ITMS) meliputi Argo, Digital Dispatch System 
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(DDS), Serta metode pembayaran taksi dengan menggunakan micro payment 

(Express Card dan BCA Flazz). 

Pembekalan briefing juga dilakukan oleh team Training & Development 

dibantu divisi operasional pool guna mengingatkan kembali seluruh mitra 

pengemudi di masing-masing pool agar selalu memberikan pelayanan yang prima 

kepada seluruh pelanggan, mengingatkan mereka untuk selalu berpenampilan rapi 

dan bersih agar pelanggan puas akan pelayanan yang diberikan. Briefing pagi 

dilakukan kepada mitra pengemudi yang akan beroperasi mulai pagi hari, briefing 

sore dilakukan kepada pengemudi yang akan beroperasi mulai sore hari (kalong). 

Selain briefing di pool, PT Express Trasindo juga melakukan briefing di 

pangkalan-pangkalan taksi Express guna memantau langsung pelayanan yang 

diberikan oleh mitra pengemudi kepada pelanggan, serta mendengarkan keluhan 

dan kendala dari para mitra pengemudi yang mereka temui ketika memberikan 

pelayanan kepada pelanggan. 

Selain itu, guna meningkatkan kualitas akan pelayanan khususnya unit-unit 

taksi Bandara, penting sekali akan komunikasi dalam bahasa Inggris, khususnya 

dalam melayani pelanggan asing (ekspatriat), untuk itu mitra pengemudi diikutkan 

dalam training Basic English Conversation, dimana mitra pengemudi diajarkan 

bagaimana berkomunikasi dalam bahasa inggris dengan simpel dan mudah. 

Seiring bertumbuhnya perusahaan serta penambahan unit armada taksi 

Express, serta kepedulian dengan besarnya angka pengangguran di Indonesia, 

maka PT Express Trasindo Utama membuka peluang untuk siapapun untuk 

bermitra. Sekolah Mengemudi ditujukan kepada mereka yang berminat menjadi 

mitra pengemudi tetapi belum bisa mengendarai mobil, kepada calon mitra 

pengemudi tersebut akan diikutkan dalam sekolah mengemudi yang ada 

diperusahaan Express. Mereka diajarkan bagaimana cara mengemudi dengan 

benar dan aman, setelah mereka lulus dari pendidikan ini, mereka siap untuk 

bermitra dengan Express dan siap melayani pelanggan. Sekolah Mengemudi di 

Express GRATIS tanpa biaya apapun. 

Pelayanan yang diberikan oleh PT Express Trasindo Utama terhadap 

masyarakat harus terus ditingkatkan sehingga kualitas pelayanan menjadi faktor 

yang sangat menentukan dalam keberhasilan usaha. Dengan demikian kualitas 
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pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat 

pelayanan yang diterima dengan tingkat pelayanan yang diharapkan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Customer Relations Terhadap Kepuasan Pelanggan PT Express 

Transindo Utama Tbk (Survei pada Pengguna Taksi Express di Pangkalan 

Taksi Express Plaza Blok M)”. 

 

I.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

“Seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan Customer Relations terhadap 

kepuasan pelanggan PT Express Transindo Utama Tbk (Survei pada 

Pengguna Taksi Express di Pangkalan Taksi Express Plaza Blok M)”. 

 

I.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan  latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, peneliti 

dapat menentukan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui besaran pengaruh 

kualitas pelayanan customer relations terhadap kepuasan pelanggan PT Express 

Trasindo Utama Tbk. 

 

I.4   Manfaat Penelitian 

Dengan tujuan yang dikemukakan di atas, maka manfaat penelitian yang 

diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi PT Express Transindo 

Utama Tbk dalam mengambil kebijaksanaan khususnya dalam realisasi 

dan rencana produktivitas operasi armada taksi agar lebih baik dan 

matang dimasa yang akan datang. 

b. Bagi Akademis 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap Ilmu Komunikasi 

pada umumnya dan Public Relations pada khususnya tentang pengaruh 

kualitas pelayanan transportasi pada kepuasan pelanggan sebagai 
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landasan informasi untuk para pelanggan. Seorang Public Relations dapat 

memfokuskan diri dengan membangun dan mengembangkan relasi serta 

komunikasi yang dilakukan individual maupun organisasi terhadap 

publik guna menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. 

c. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan transportasi darat pada umumnya, dan 

permasalahan yang berkaitan dengan realisasi dan rencana produktivitas 

operasi taksi. 

 

I.5  Sistematika Penulisan 

Penulisan disusun secara sistematis mengikuti struktur yang telah ada 

dengan dibagi menjadi lima bab, dengan uraian sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORITIS 

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan sesuai kasus yang 

diangkat sebagai bahan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan berbagai hal mengenai pendekatan 

penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, operasioanalisasi konsep, uji validitas dan 

reliabilitas, teknik analisis data, serta waktu dan tempat 

penelitian. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini penulis memberikan gambarannya dalam memecahkan 

masalah dan menjelaskan objek yang diteliti. Bab ini terdiri dari 

hasil penelitian dan pembahasan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini diuraikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, 

peneliti juga memberikan saran agar dapat memperoleh manfaat 

dari hasil penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat referensi-referensi yang penulis gunakan untuk 

melengkapi pengumpulan data-data dalam proses pengerjaan 

penelitian. 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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