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BAB IV 

    HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah 

konsumen yang sering disebut penumpang Bus PO.Shantika yang 

sekurang-kurangnya dalam enam (6) bulan sudah pernah menggunakan 

transportasi darat Bus PO.Shantika. Dengan penumpang usia 18tahun hingga 56 

tahun karena pada penelitian ini ditemukan rentang usia penumpang 

18tahun-56tahun. Penelitian pengambilan jawaban responden melalui kuesioner 

diperoleh dari dua tempat yaitu agen dan pool utama di Jepara dan agen di kota 

Semarang secara bertahap 25responden terlebih dahulu lalu dilanjutkan 25 

responden total 50 responden. Terdiri dari 33 laki-laki dan 17perempuan 

Responden dalam penelitian ini diminta mengisi kuesioner yang berisi 

pernyataan mengenai indikator yang berhubungan dengan 5 dimensi kualitas 

pelayanan yaitu Keandalan (Reliability), Daya Tanggap (responsiveness), Jaminan 

(assurance), Empati (emphaty), Bukti Fisik (tangible) yang berjumlah 26 

pernyataan. Selain itu responden juga diminta untuk mengisi identitas diri yaitu 

nama, nomor telepon, jenis kelamin, usia, terakhir menggunakan po. Shantika 

hingga pendapatan bulanan yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Sehingga 

didapatkan gambaran umum responden dalam penelitian ini. Sehingga didapatkan 

gambaran umum responden dalam penelitian ini dengan berjumlah 50 responden 

dengan dipe roleh hasil sebagai berikut. 

Responden Penelitian Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 

Dalam penelitian ini usia menunjukan suatu karakteristik dasar. Dari 

beberapa individu kemnudian disesuaikan dengan kebutuhan masing masing 

berikut ini adalah hasil penelitian yang diperoleh dari analisis tabulasi silang 

(crosstabs) dari data mengenai usia responden dengan jenis kelamin. Sehingga 

yang dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.1 

Responden Berdasarkan Usia dan Jenis kelamin 

 
Jenis Kelamin 

Total L P 

Usia 18-28 th Jumlah  14 12 26 

% dari total  28,0% 24,0% 52,0% 

29-38 th Jumlah 7 1 8 

% dari total 14,0% 2,0% 16,0% 

39-48 th Jumlah  6 1 7 

% dari total 12,0% 2,0% 14,0% 

49-58 th Jumlah  6 3 9 

% dari total 12,0% 6,0% 18,0% 

Total Jumlah  33 17 50 

% dari total 66,0% 34,0% 100,0% 

Sumber : Data yang diperoleh, 2018 

 

Dari tabel 4.1 menunjukan bahwa tabulasi silang antara usia dan jenis 

kelamin dari responden diperoleh hasil bahwa sebagian besar dari responden 

berjenis kelamin laki-laki dengan usia  18-28 tahun sebanyak 14 orang (28,0%).   

Berdasarakan tabulasi silang antara usia dan jenis kelamin dari responden 

perempuan diperoleh hasil responden perempuan didominasi oleh usia 18-28 

tahun yaitu sebanyak 12 orang (24,0%).  

 

1. Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pekerjaan 

Kemudian dilanjutkan dengan dilakukan analisis tabulasi silang data antara 

usia dengan jenis kelamin yang diperoleh dari tanggapan responden meliputi. 

Tabel 4.2  yang menunjukan tabulasi silang antara jenis kelamin responden 

dengan pekerjaan diperoleh hasil bahwa sebagian besar dari responden memiliki 

pekerjaan pegawai swasta 18 orang (36,0%)  dengan kebanyakan berjenis 

kelamin laki laki sebanyak 13 orang (26%). Lalu responden yang terbanyak kedua 

memiliki pekerjaan wiraswasta 14 orang (28,0%) dengan kebanyakan berjenis 

kelamin laki laki sebanyak 10 orang (20,0%).  
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Bagi responden perempuan kebanyakan merupakan  mahasiswa sebanyak 

6 orang (12,0%). Lalu responden perempuan yang terbanyak kedua memiliki 

pekerjaan pegawai swasta sebanyak 5 orang (10,0%). 

 

Tabel 4.2 

 

Sumber : Data yang diperoleh, 2018 

 

4.2 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penelitian 

Selanjutnya penjelasan gambaran tanggapan responden mengenai variabel 

penelitian ini untuk menjelaskan hasil tanggapan responden terhadap pernyataan 

kuesioner yang telah diberikan. 

Berdasarkan tabel 4.3 item yang memiliki nilai paling tinggi adalah tempat 

duduk sesuai dengan nomor tiket yang telah dipilih dengan nilai rata-rata 4,24. 

Sedangkan item yang memiliki nilai rata-rata paling kecil (3,76) adalah jam 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pekerjaan 

 

Jenis Kelamin 
Total 

Laki-Laki Perempuan 

Pekerjaan Mahasisw

a 

Jumlah  
5 6 11 

% dari total 10,0% 12,0% 22,0% 

PNS Jumlah 3 0 3 

% dari total 6,0% 0,0% 6,0% 

Pegawai 

swasta 

Jumlah  13 5 18 

% dari total 26,0% 10,0% 36,0% 

Wiraswast

a 

Jumlah  10 4 14 

% dari total 20,0% 8,0% 28,0% 

Lain-lain Jumlah  2 2 4 

% dari total 4,0% 4,0% 8,0% 

Total Jumlah  
33 17 50 

% dari total 66,0% 34,0% 100,0% 
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keberangkatan bus tepat waktu artinya sebagian besar responden menilai bahwa 

bis berangkat tepat waktu. 

Dengan demikian diketahui secara menyeluruh mengenai nilai rata-rata 

dalam keseluruhan variabel ini adalah 3,97 artinya dilihat dari rentang skala dan 

dari hasil ini dapat menunjukan bahwa responden relatif setuju terhadap semua  

variabel keandalan (reliability). 

Tabel 4.3 

Tabel Gambaran Tanggapan Responden Variabel Keandalan (Realibility) 

No 
Keandalan 

(Reliability) 
STS TS N S SS Rata-rata 

1 Jam kedatangan Bus tepat waktu 1 2 7 33 6 3,84 

2 
Jam keberangkatan Bus tepat 

waktu 
0 5 8 28 9 3,76 

3 
Tempat duduk sesuai dengan 

nomor tiket yang telah dipilih 
0 1 3 28 17 4,24 

4 
Pemesanan tiket via telepon 

mudah 
0 2 8 30 8 3,94 

5 
Karyawan melayani dengan 

cekatan 
0 1 4 36 8 4,04 

6 
Perjalanan bus berjalan dengan 

lancar 
0 0 7 34 8 4,02 

Total Rata-rata variabel 3,97 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018 
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Tabel 4.4 

Tabel Gambaran Tanggapan Responden Variabel Daya Tanggap 

(Responsiveness) 

Daya Tanggap 

 (Responsiveness) 
STS TS N S SS 

Rata-rat

a 

1 

Karyawan bagian tiketing 

cepat dalam melakukan 

pelayanan penjualan tiket 

Bus 

0 2 5 28 13 

4,1 

2 

Karyawan bersedia untuk 

membantu penumpang 

berupa memberi informasi 

layanan, maupun bantuan 

lainnya 

0 1 6 31 11 

4,06 

3 
Karyawan merespon 

permintaan penumpang 
0 2 5 32 10 

4,04 

Total Rata-rata Variabel 4,00 

Sumber: Data Primer 2018 

Selanjutnya membahas hasil dari analisis deskripsi jawaban responden 

dalam penelitian ini mengenai varaiabel daya tanggap (responsiveness) dari pihak 

PO. Shantika. Dari tabel 4.4 item yang memiliki nilai paling tinggi adalah 

karyawan bagian tiketing cepat dalam melakukan pelayanan penjualan tiket bus 

dengan nilai rata-rata (4,1). Sedangkan item yang memiliki rata-rata paling kecil 

(4,04) adalah karyawan merespon permintaan penumpang.  

Demikian diketahui secara menyeluruh mengenai nilai mean dalam 

keseluruhan variabel ini adalah 4,00 dilihat dari penilaian responden hasil 

menunjukan bahwa responden relatif setuju terhadap semua variabel daya tanggap 

(responsiveness) 
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Tabel 4.5 

Tabel Gambaran Tanggapan Responden Variabel Jaminan (Assurance) 

NO. 
Jaminan 

(Assurance)  
STS TS N S SS 

Rata-rata 

1 
Sopir mengemudikan bus 

dengan aman  
0 2 4 27 16 4,16 

2 

Karyawan mampu mem 

berikan informasi dengan 

tepat 

0 2 5 34 8 3,98 

3 

Kondektur dan sopir 

berkoordinasi dengan baik 

untuk menjamin pe- 

numpang diantarkan 

sesuai tujuan 

0 0 4 4 11 4,14 

 4 
Karyawan sopan dalam 

melayani penumpang 
0 0 6 31 13 4,14 

5 
Barang bawaan dalam bus 

aman 
0 0 4 33 12 4,16 

Total Rata-rata Variabel 4,12 

Sumber : Data Primer 2018   

Selanjutnya mengenai deskripsi dari jawaban responden dalam penelitian ini 

mengenai variabel jaminan (assurance) dari pihak PO.Shantika 

 Berdasarkan tabel 4.5 item yang memiliki nilai sama yaitu sopir 

mengemudikan bus dengan aman dan barang bawwan dalam bus aman yang 

memiliki nilai rata-rata sebesar (4,16). Sedangkan item yang memiliki rata-rata 

paling kecil (3,98) adalah  mampu memberikan informasi dengan tepat. 

Dengan demikian diketahui secara menyeluruh mengenai nilai rata-rata 

dalam keseluruhan variabel ini adalah 4,12 artinya dari hasil ini dapat menunjukan 

bahwa responden relatif setuju dilihat dari rentang skala dan penialaian responden 

dengan variabel jaminan (assurance). 
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Tabel 4.6 

Tabel Gambaran Tanggapan Responden Variabel Empati (Emphaty) 

Empati 

(Empathy) 
STS TS N S SS 

Rata-rata 

15 
Karyawan ramah kepada 

semua penumpang 0 2 6 29 14 4,04 

16 

Karyawan aktif menanyakan 

dan memastikan tempat tujuan 

akhir yang diinginkan 

penumpang 

0 4 6 27 11 3,96 

 

17 

Karyawan cepat menanggapi 

keluhan penumpang 0 6 5 31 7 3,8 

18 
Karyawan menunjukan sikap 

ikhlas dalam melayani 0 2 6 33 9 3,98 

Total Rata-rata Variabel 3,95 

Sumber: Data Primer 2018 

Kemudian pada analisis selanjutnya mengenai deskripsi dari jawaban 

responden dalam penelitian ini mengenai variabel empati (emphaty) mengenai 

perusahaan Bus Po. Shantika.  

Berdasarkan data tabel 4.6 item yang memiliki nilai paling tinggi adalah 

karyawan ramah terhadap semua penumpang dengan nilai rata-rata (4,04). 

Sedangkan item yang memiliki rata-rat paling kecil(3,8) adalah karyawan cepat 

menanggapi keluhan penumpang. 

Dengan demikian diketahui secara menyeluruh mengenai nilai rata-rata 

dalam keseluruhan variabel ini adalah 3,95 artinya dari hasil ini dapat menunjukan 

bahwa responden setuju dengan variabel empati (empathy). 
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Tabel 4.7 

Tabel Gambaran Tanggapan Responden Variabel Bukti Fisik (Tangibles) 

Bukti Fisik 

(Tangible) 
STS TS N S SS 

Rata-rata 

1 

Bus Shantika memiliki 

kenyamanan yang baik untuk 

digunakan selama perjalanan 
0 0 6 25 18 

4,24 

2 Ruang tunggu agen bersih 0 12 5 27 5 3,48 

3 
Kursi bus nyaman digunakan 

saat perjalanan 0 2 6 30 11 
4,02 

4 
Toilet bus terjaga kebersihannya 

0 11 4 27 7 
3,58 

5 
Penampilan karyawan selalu rapi 

0 6 8 31 5 
3,7 

6 
Televisi yang berada didalam 

bus dapat digunakan dengan baik 0 2 12 28 7 
3,78 

7 

Stop kontak yang berada 

didalam bus dapat berfungsi  

dengan baik 
0 4 7 24 14 

3,94 

8 
Smoking area tersedia didalam 

bus 3 5 11 20 11 
3,6 

Total Rata-rata Variabel 3,79 

Kemudian analisis berikutnya dilanjutkan mengenai deskripsi dari jawaban 

responden dalam penelitian ini mengenai variabel bukti fisik (tangibles) dari 

perusahaan transportasi darat Bus PO.Shantika sebagai berikut. Berdasarkan tabel 

4.7 item yang memiliki nilai paling tinggi adalah Bus Shantika memiliki 

kenyamanan saat digunakan dengan nilai rata-rata (4,24). Sedangkan item yang 

memiliki rata-rata paling kecil adalah ruang agen bersih dengan nilai rata-rata 

3,48. 

Dengan demikian diketahui secara menyeluruh mengenai nilai rata-rata 

dalam keseluruhan variabel ini adalah 3,79 artinya dari hasil ini dapat menunjukan 

bahwa responden setuju dengan variabel bukti fisik (tangibles). 

Sumber: data primer 2018 
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4.3 Pembahasan Hasil 

Berdasarkan hasil dari setiap dimensi kualitas pelayanan dapat diketahui 

bahwa kuliatas pelayanan PO. Shantika mengenai dimensi kualitas jasa menurut 

para responden atau penumpangnya sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Tabel Rekapitulasi 5 Dimensi 

Dimensi Rata-rata 

Keandalan ( Reliability) 3,97 

Daya Tanggap (Reponsiveness) 4,00 

Jaminan (Assurance) 4,12 

Empati ( Empaathy) 3,95 

Bukti Fisik (Tangible) 3,79 

 

Variabel keandalan yang meiliki nilai rata rata (3,97) dimana responden  

setuju berdasarakan rentang skala artinya konsisten menjalankan layanannya. Hal 

ini ditunjukan oleh variabel keandalan bahwa item yang memiliki nilai paling 

tinggi adalah tempat duduk sesuai dengan nomor tiket yang telah dipilih (4,24) 

karena memang disaat penumpang memesan tiket bebas memilih untuk 

menentukan kursi pilihan dimana akan duduk saat perjalanan dengan syarat kursi 

tersebut belum ada yang memesan. Item yang memiliki nilai tertinngi selanjutnya 

adalah karyawan melayani dengan cekatan (4,04) 

Lalu mengenai variabel Daya Tanggap bahwa item yang memiliki nilai 

paling tinggi menurut penilain responden adalah pelayanan tiketing cepat dalam 

melakukan pelayanan (4,1), karyawan dilatih untuk cepat berkoordinasi dengan 

agen pool pusat selalu update tiket dan nomor kursi yang belum terisi penumpang 

sehingga menciptakan kesan cepat dihadapan calon penumpang. Untuk item 

variabel daya tanggap yang nilainya tertinggi kedua adalah karyawan bersedia 

untuk membantu penumpang berupa memberi informasi layanan, maupun bantuan 

lainnya (4,06). Nilai rata rata keseluruhan untuk variabel Daya Tanggap adalah 

4,00 dimana  
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responden setuju dengan pernyataan yang diberikan sesuai dengan rentang 

skala artinya perusahaan mampu menunjukan ketanggapan nya terhadap 

konsumennya. 

Selanjutnya nilai rata rata keselurahan untuk variabel Jaminan (4,12) 

dimana nilai rata rata tersebut setuju berdasarkan rentang skala pada tabel 3.7 

artinya perusahaan mampu menjamin kenyamanan keamanan penumpangnya. 

Mengenai variabel Jaminan item yang memiliki nilai paling timggi menurut 

penilaian responden terdapat dua item yaitu sopir bus mengendarai dengan aman 

dan barang bawaan aman karena memang diberi SOP untuk para sopir bus dan 

ada 2 sopir yang berangkat dalam sekali pulang pergi meminimalisasi tingkat 

kecelakaan akibat sopir mengantuk (4,16). Mengenai barang bawaan aman karena 

di Bus. Shantika tanpa disadari oleh para penumpang ada suatu penjagaan khusus 

untuk mengamankan barang barang penumpang yang dimana tidak bisa 

dijabarkan karena bersifat rahasia perusahaan. Untuk item variabel daya tanggap 

yang nilainya tertinggi kedua adalah kondektur dan sopir berkoordinasi dengan 

baik untuk menjamin penumpang diantarkan sesuai tujuan dan karyawan sopan 

dalam melayani penumpang ( 4,14).  

Variabel Empati memiliki total keseluruhan rata rata 3,95 dimana 

penumpang atau responden setuju dengan pernyataan yang diberikan berdasarkan 

rentang skala artinya perusahaan mampu memberikan kesan membantu dengan 

iklhas terhadap konsumennya. Dari variabel Empati item yang memiliki nilai 

paling tinggi menurut data yang diperoleh dari responden adalah karyawan ramah 

terhadap semua penumpang (4,04). Bekerja dibidang jasa diwajibkan selalu 3S 

(senyum salam sapa) begitu pula yang diterapkan oleh perusahaan jasa 

PO.Shantika. variabel empati yang nilainya tertinggi kedua adalah item karyawan 

menunjukan sikap iklhas dalam melayani (3,98). 

Selanjutnya mengenai variabel Bukti Fisik yang memiliki nilai item paling 

tinggi Bus PO. Shantika memiliki kenyamanan saat digunakan(4,24), kenyamanan 

penumpang adalah hal penting yang dijunjung oleh Bus PO.Shantika bukti real 

yang tidak dimiliki perusahaan pesaing sejenis adalah PO.Shantika memiliki 

beberapa armada Bus dimana hanya memiliki jumlah Kursi 23 dan tersedia hanya 
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4 armada, yang memang tujuan utamanya membuat konsumen merasa sangat 

nyaman dan bertujuan agar konsumen repeat order. Untuk variabel item Bukti 

Fisik yang memiliki nilai tertinggi kedua adalah kursi bus nyaman saat digunakan 

saat perjalanan (4,02). Variabel Bukti Fisik memiliki nilai rata rata keseluruhan 

3,79 dari hasil penilaian responden setuju artinya PO.Shantika mampu 

menyajikan fasilitas-fasilitas terbaiknya dihadapan para konsumennya.  

Dari semua hasil rata-rata keseluruhan variabel masing maisng Dimensi 

kualitas jasa meliputi Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, Empati, Bukti Fisik 

keseluruhan memiliki rata-rata setuju berdasarkan nilai rentang skala artinya 

perusahaan sudah baik dihadapan konsumennya namun perusahaan memiliki 

dimensi kualitas jasa yang memiliki nilai skor terendah yaitu dimensi Bukti Fisik 

yaitu pada item ruang tunggu agen bersih. 
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