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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan zaman saat ini semakin pesat terutama dibidang 

sarana transportasi yang menjadi salah satu hal kebutuhan manusia untuk 

membantu aktivitas sehari-hari seperti berpergian, mengantar barang, 

mengantar anak kesekolah, pergi kekantor, liburan, dsbnya.  Menurut 

Munawar (dalam Kadir, 2006) transportasi merupakan suatu kegiatan 

pemindahan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. 

Beberapa unsur pokok dalam sistem transportasi yang digunakan manusia 

yaitu orang yang membutuhkan, kendaraan sebagai alat pengangkut, jalan 

sebagai prasarana yang dilalui angkutan, dan organisasi sebagai 

pengelolaan angkutan. Oleh karena itu, transportasi berperan penting 

untuk mengantar penumpang. Sarana transportasi menjadi fasilitas 

pembantu kebutuhan keluarga ketika ingin berpergian.  

Menurut Siliman & Schumm (2000) dan Ghalili et al (2012) dalam 

Raharjo, Puspitawati & Krisnatuti (2015), keluarga membutuhkan 

persiapan fisik dan nonfisik supaya dapat menjadi keluarga yang sejahtera. 

Sebuah keluarga memulai hidupnya dari pendapatan yang lebih rendah 

dibandingkan dari kebutuhannya. Setiap keluarga menghadapi persoalan 

keuangan sehingga mereka mempunyai niat untuk bekerja karena tidak 
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pernah merasa puas terhadap sumber daya materi yang dimiliki sehingga 

sibuk dengan pekerjaannya. 

Berdasarkan data Index Mundi dengan judul Survey Indonesia 

Demographics Profile 2014 ( berita m.kompasiana.com pada tanggal 26 

April 2015) bahwa yang tergolong usia produktif pada masyarakat 

Indonesia adalah usia 25 - 54 tahun. Bagi masyarakat Indonesia dengan 

usia produktif tersebut secara umum memasuki golongan keluarga 

produktif yang memiliki kesempatan kerja dan hidup yang lebih baik.   

Ada dua tahapan keluarga menurut Friedman (1998) yaitu keluarga 

dengan anak pra sekolah dan anak sekolah. Setiap keluarga mempunya 

prioritas dan tugasnya masing – masing  

a. Keluarga Anak Usia Pra-sekolah 

Usia anak dalam keluarga ini adalah anak pertama yang 

berusia 2,5 – 5 tahun. Prioritas orang tua terhadap anak serta 

pasangan dalam pembagian waktu. Tugas keluarga pada 

tahapan ini adalah memenuhi kebutuhan anggota keluarga 

dan mensosialisasikan anak 

b. Keluarga Anak Usia Sekolah  

Usia anak dalam keluarga ini adalah anak pertama yang 

berusia 6 – 13 tahun. Pada tahapan ini, keluarga sangat sibuk 

dengan aktivitas masing-masing. Orang tua mulai mencari 

alternatif ketika membiarkan anak-anaknya pergi dan pulang 
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dari sekolah. Orang tua lebih fokus kepada kebutuhan hidup 

serta biaya yang semakin meningkat.  

Berdasarkan pernyataan diatas, keluarga yang memiliki anak di 

usia tersebut membutuhkan alternatif untuk mengantar dan menjemput 

anak-anaknya sekolah.  

Transportasi umum menjadi alternatif bagi keluarga produktif yang 

bekerja dan tidak memiliki waktu untuk mengantar jemput anaknya 

sekolah. Dalam jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota (Ferdiansyah, 

2009), transportasi umum sebagai alternatif penyelesaian masalah 

transportasi. Peranan utama transprtasi umum adalah untuk melayani 

kepentingan masyarakat agar dapat melakukan kegiatannya secara mobile. 

Angkutan pribadi akan terus meningkat apabila kondisi sistem transportasi 

umum tidak ada perbaikan mendasar, kelemahan dalam transportasi umum 

menurut Tamin dalam Ferdiansyah (2009): 

a. Kurangnya pelayanan yang memadai transportasi umum. 

b. Meningkatnya daya beli dan tingkat privasi yang tidak bisa 

dilakukan oleh transportasi umum. 

c. Adanya jalan baru sehingga lebih memilih menggunakan 

angkutan pribadi karena biasanya belum ada jaringan 

transportasi umum. 

d. Tidak tersedia angkutan pengumpan yang menjembatani 

perjalanan sampai ke jalur utama pelayanan transportasi 

umum. 
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e. Kurang terjamin keamanan, ketepatan waktu, dan lamanya 

perjalanan dalam transportasi umum. 

Apabila menggunakan transportasi umum seperti angkutan umum, 

bis umum, dan BRT akan menemui permasalahan yang dikelompokkan 

menjadi tiga menurut Ditjen Hubdat Transportasi Umum di Perkotaan 

(Ferdiansyah, 2009), yaitu 

1. Tingkat Aksesbilitas Rendah. 

Transportasi umum hanya memiliki aksesbilitas yang 

tinggi apabila memiliki rasio yang tinggi dan kurang adanya 

pelayanan pada ruas atau jalan tertetu. 

2. Tingkat Pelayanan Rendah. 

Pelayanan transportasi yang rendah karena waktu 

tunggu yang tinggi, lamanya waktu perjalanan, dan 

ketidaknyamanan di dalam angkutan umum. 

3. Biaya. 

Rendahnya aksesbilitas dan tidak tertatanya jaringan 

pelayanan transportasi umum sehingga masyarakat harus 

melakukan beberapa kali perpindahan angkutan umum dari 

titik awal hingga ke tempat tujuan sehingga mengakibatkan 

biaya dikeluarkan akan lebih besar. 
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Dari segi rute transportasi umum masih terbatas di jalan-jalan besar 

sehingga tidak bisa menjangkau sampai pintu gerbang sekolah serta waktu 

yang tidak tepat sesuai kebijakan anak sekolah (Hardani, Chaniago, & 

Nuryati, 2016). Anak sekolah mengutamakan kedisiplinan waktu karena 

memiliki jam masuk yang sudah ditentukan oleh sekolah. Menurut Hobbs 

dalam Wicaksono, Indriastuti, dan Wibowo (2009) menjelaskan bahwa 

pemilihan transportasi dilihat dari atribut perjalanan yang mempunyai 

ketepatan waktu, tempat duduk mudah didapat, mendapat perlindungan 

terhadap cuaca selama menunggu, tidak berganti kendaraan atau 

transportasi lainnya, dan waktu berhenti untuk menunggu lebih pendek. 

Apabila menggunakan transportasi umum akan mengalami hambatan, 

yaitu waktu.  Ketika anak berangkat pagi belum tentu tiba di sekolah tepat 

waktu karena kebanyakan transportasi umum lebih mengutamakan untuk 

mengejar target penumpang dibandingkan kepentingan pribadi para 

penumpang. Hal ini menjadi suatu permasalahan anak sekolah ketika 

menggunakan transportasi umum. 

Melihat penjelasan dan permasalahan diatas, pelayanan transportasi 

kurang sesuai dengan anak sekolah, sehingga layanan antar jemput sekolah 

menjadi pilihan orang tua yang saat ini sibuk dengan pekerjaannya dan 

tidak memiliki waktu mengantar jemput anaknya. Menurut Supoyo dalam 

Rimadhani, Priyandari, dan Fahma (2013) menjelaskan bahwa fasilitas 

antar jemput sekolah memiliki manfaat untuk mengurangi kepadatan lalu 

lintas, karena padatnya jalan raya menuju pusat kota membuat arus lalu 
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lintas mengalami kemacetan dan memberikan efek efisiensi waktu pada 

orang tua.  Dari penjelasan diatas apabila orang tua menggunakan 

kendaraan pribadi harus memiliki strategi untuk mengakses jalan raya 

yang dilalui agar tidak terkena macet, dan berangkat lebih pagi supaya 

anaknya dapat tiba di sekolah tepat waktu. Berdasarkan penjelasan diatas 

transportasi antar jemput sekolah memenuhi kriteria tersebut dibandingkan 

dengan transportasi umum.  

Ada beberapa ciri angkutan antar jemput menurut Keputusan 

Menteri KM 35/Th 2003 dalam Wicaksono, Indriastuti, dan Wibowo 

(2009) sebagai berikut: antar jemput penumpang umum, antar jemput 

karyawan, dan antar jemput sekolah. Antar jemput sekolah adalah 

angkutan yang khusus melayani siswa sekolah. Menurut Friedman (1998) 

dalam tugas tahapan keluarga yaitu penggunaan antar jemput sekolah 

dapat membantu tugas orang tua dalam memfasilitasi kebutuhan anak 

seperti mempersiapkan keperluan yang akan dibawa anak selama sekolah. 

Transportasi antar jemput sekolah juga memberikan sisi positif secara 

psikologis yaitu siswa-siswi datang ke sekolah dengan keadaan pakaian 

rapi, tidak melelahkan, dan tidak kehilangan tenaga ketika berjuang keras 

untuk mencapai sekolah dengan transportasi umum.  Dampak-dampak ini 

membuat siswa-siswi lebih mudah menerima dan mengikuti pelajaran di 

sekolah (Laksmianto, 2012).  

Orang tua tak jarang pula memilih sekolah yang baik serta 

memiliki sarana transportasi antar jemput yang dapat mengakses dari 
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rumah ke sekolah begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini SD PL Bernardus 

dan SMP PL Domenico Savio memiliki kriteria tersebut. Kedua sekolah 

tersebut memang memiliki fasilitas antar jemput sekolah yang dikelola 

oleh yayasan sekolah yaitu Pangudi Luhur. Selain antar jemput sekolah 

yang dikelola oleh yayasan Pangudi Luhur juga terdapat antar jemput 

sekolah yang dikelola oleh pribadi diluar pihak yayasan maupun sekolah. 

Dengan adanya berbagai macam layanan antar jemput sekolah ini 

diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi orang tua murid untuk 

mengurangi kemacetan karena halaman parkir sekolah yang tidak luas 

serta dapat memberi kemudahan bagi orang tua yang tidak perlu susah 

payah mencari tempat parkir saat menjemput anaknya. 

Menggunakan sarana transportasi antar jemput yayasan Pangudi 

Luhur memang memudahkan orang tua murid karena secara tidak 

langsung dikelola oleh pihak sekolah sehingga hanya akan melayani para 

murid yang sekolah di SD PL Bernardus dan SMP PL Domenico Savio. 

Dengan kemudahan tersebut membuat banyak orang tua murid 

mengikutkan anaknya dalam antar jemput sekolah yayasan Pangudi Luhur 

sehingga tak jarang pula dalam satu armada menampung banyak murid 

dan membuat sesak sehingga dapat mengurangi kenyamanan murid 

didalam kendaraan. Mobil yang digunakan juga belum semuanya 

menggunakan AC dan juga posisi tempat duduknya ada yang dibuat 

menyerupai angkutan umum. Orang tua murid berharap dengan 

mengikutkan anaknya antar jemput sekolah yang dikelola oleh sekolah 
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agar tidak terlambat, namun justru terdapat kasus bahwa murid terlambat 

masuk sekolah dan tidak boleh masuk kelas yang pada saat itu sedang 

diadakan ulangan sehingga murid tersebut tidak mendapatkan nilai.  

Fasilitas antar jemput sekolah yang ada tidak hanya dikelola oleh 

pihak sekolah namun juga ada banyak yang dikelola oleh pribadi. Antar 

jemput sekolah yang dikelola oleh pribadi salah satunya adalah antar 

jemput sekolah “ANJER”. Dengan banyaknya murid yang ikut antar 

jemput sekolah juga memberikan kesempatan bagi orang tua untuk 

menggunakan antar jemput sekolah yang masih belum banyak muridnya.  

Antar jemput sekolah “ANJER” memiliki 3 armada yang dimana 

lebih unggul dibandingkan antar jemput sekolah yang dikelola oleh 

pribadi. Sama seperti antar jemput sekolah Pangudi Luhur, antar jemput 

sekolah “ANJER” tidak semua armadanya menggunakan AC dan hanya 

satu armada yang menggunakan AC serta mobil tahun 2014.   

Fasilitas antar jemput sekolah “ANJER” memberikan kesempatan 

dan peluang para murid untuk dapat belajar bersosialisasi dengan teman-

teman dalam satu kendaraan. Belajar bersosialiasi memberikan dampak 

terhadap para murid secara tidak langsung karena dapat berelasi dengan 

teman sebaya beda kelas, teman yang lebih tua ataupun yang lebih muda. 

Fasilitas antar jemput sekolah dapat berfungsi yaitu membimbing para 

murid untuk dapat belajar bersosialisasi dengan orang lain. Antar jemput 

sekolah membutuhkan karyawan yang dapat menjadi jembatan anak dalam 

bersosialisasi dan berelasi dengan baik. 
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Faktor keamanan dan kenyamanan menjadi prioritas para orang tua 

murid dalam mengikutkan anaknya antar jemput sekolah. Keamanan yang 

dicari oleh orang tua murid yaitu agar anaknya dapat tiba disekolah dan 

dirumah dengan selamat serta dapat memberi pendampingan yang 

terpercaya layaknya seperti orang tua. Para orang tua murid pun merasa 

khawatir melihat fakta yang terjadi belakangan ini banyak kasus mengenai 

pelecehan seksual dibawah umur dan penculikan anak. Karena secara tidak 

langsung tidak ada pendampingan khusus atau intens terhadap anak 

sehingga bisa membahayakan keamanan dan keselamatan anak.  

Faktor lain dari keamanan adalah sebuah kenyamanan yang dapat 

dirasakan oleh orang tua murid. Orang tua murid ingin merasakan fasilitas 

antar jemput sekolah yang membuat anaknya  merasa senang ketika datang 

untuk dijemput ke sekolah dan diantar menuju kerumah. Melihat tipe 

kendaraan yang ada saat ini tentu orang tua sudah mengharapkan anaknya 

dapat menggunakan fasilitas antar jemput sekolah yang memiliki fasilitas 

lengkap sehingga dapat memuaskan anak dan orang tua. Orang tua murid 

akan senang ketika anaknya dapat menikmati fasilitas antar jemput sekolah 

layaknya seperti menggunakan kendaraan pribadi yang dilengkapi dengan 

AC dan tape.  

Transportasi antar jemput sekolah dapat membantu para orang tua 

murid yang tidak dapat menjemput anaknya pulang sekolah. Selain itu 

karena halaman parkir SD PL Bernardus yang tidak luas dan hanya dapat 

menampung beberapa mobil orang tua murid. Sehingga dengan adanya 
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layanan antar jemput sekolah “ANJER” dapat memberi kemudahan dan 

kenyamanan bagi orang tua murid. Fasilitas ini juga dapat menghemat 

biaya, praktis dan dapat mengurangi kemacetan. 

 Para orang tua murid tak jarang pula sering khawatir pada saat 

pulang sekolah karena anaknya tak kunjung pulang ke rumah. Hal ini 

dikarenakan apabila anaknya menggunakan transportasi umum seperti bis 

umum, angkutan umum, dan sarana transportasi yang lain membuat anak 

harus menunggu dan menghabiskan banyak waktu. Ada permasalahan 

dalam antar jemput sekolah yang lain yaitu membuat anak pulang ke 

rumah menjadi lebih siang dan terhambat. Hal itu terjadi karena terkadang 

kebanyakan antar jemput sekolah harus menunggu para murid dari 

angkatan yang berbeda selesai sekolah. Dengan kejadian tersebut tentunya 

membuat para orang tua panik karena anaknya tidak segera pulang 

kerumah. 

Harapan orang tua murid dan anaknya menggunakan antar jemput 

sekolah “ANJER” diperlukan sebuah kualitas pelayanan yang terbaik, 

sehingga harapan orang tua murid dan anaknya dapat terealisasikan sesuai 

kinerja antar jemput sekolah “ANJER”. Kualitas pelayanan atau kualitas 

jasa merupakan ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan 

mampu sesuai dengan ekspektasi pelanggan (Tjiptono dan Chandra , 

2005:121).  
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Para orang tua murid akan mencari fasilitas jasa antar jemput 

sekolah yang memiliki kualitas jasa dan pelayanan yang dapat memenuhi 

harapan orang tua murid dan para murid. Hal ini  akan muncul perasaan 

senang dari para murid dan orang tua murid apabila antar jemput sekolah 

“ANJER” mampu memberikan kualitas jasa dan pelayanan yang 

memenuhi harapan. Pengelola jasa antar jemput sekolah “ANJER” harus 

bisa memaksimalkan kualitas jasa dan pelayanan dengan memberikan 

kinerja yang baik sehingga dapat memenuhi harapan para orang tua murid 

dan para murid. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Harapan Dan Kinerja Bisnis Antar 

Jemput Sekolah ANJER Semarang ”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, pada saat ini para orang tua maupun 

keluarga muda disibukkan dengan pekerjaan kantor yang bertujuan 

untuk menyejahterakan kehidupan keluarganya untuk masa 

mendatang.  

Kesibukan orang tua murid yang ikut antar jemput sekolah 

“ANJER” tetapi tidak memiliki waktu untuk mengantar jemput 

anaknya membuat para orang tua harus mencari sarana transportasi 

untuk mengantar jemput anaknya. Sarana transportasi umum dirasa 

cukup mengkhawatirkan bagi para orang tua murid karena tidak 

pastinya waktu keberangkatan dan sampai tempat tujuan, selain itu 

makin maraknya kasus penculikan anak dan pelecehan seksual anak. 
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Dengan begitu para orang tua memilih menggunakan 

tranportasi antar jemput sekolah yang memiliki kualitas jasa dan 

pelayanan yang terbaik agar harapan para orang tua murid dan 

anaknya tercapai. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang 

memfokuskan pada harapan orang tua murid dan kinerja dari antar 

jemput sekolah “ANJER”. 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini: 

1. Bagaimanakah harapan konsumen antar jemput sekolah “ANJER”? 

2. Bagaimanakah kinerja antar jemput sekolah “ANJER”? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui harapan konsumen antar jemput sekolah 

“ANJER”. 

2. Untuk mengetahui kinerja antar jemput sekolah “ANJER” 

terhadap kualitas jasa  dan pelayanan yang diterapkan. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat. 

Manfaat penelitian diharapkan berguna bagi: 

1. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat memahami mengenai harapan orang tua 

murid, kualitas jasa dan pelayanan, serta penerapan kinerja antar 

jemput sekolah “ANJER” dengan teknik Importance-

Performance Analysis (IPA). 

2. Bagi Perusahaan Antar Jemput Sekolah “ANJER” 

Penelitian ini dapat membantu kinerja perusahaan antar 

jemput sekolah “ANJER” dalam memberikan informasi 

mengenai harapan orang tua murid. 

3. Bagi Kalangan Akademis 

Penelitian dapat menjadi referensi akademis mengenai 

topik serupa dimasa mendatang dalam bidang pemasaran 

mengenai Analisis Importance-Performance serta kualitas jasa 

dan pelayanan.  

 

 

 

 

 


