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Abstrak—Transportasi memegang peranan penting dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan 
perkotaan terutama kota Pekanbaru pada umumnya. Perusahaan Bus Trans Metro Pekanbaru merupakan salah satu 
perusahaan yang telah melayani kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi kota Pekanbaru. Perusahaan ini sedang 
mengalami perkembangan yang cukup baik dengan bertambahnya armada dan trayek yang memberikan pelayanan jasa 
angkutan umum yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan jasa, terutama melalui sisi peforma pelayanannya. 
Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan jasa angkutan umum Bus 
Trans Metro Pekanbaru sehingga dapat dilakukan evaluasi-evaluasi dalam sistem transportasi di kota Pekanbaru. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah para konsumen/pengguna jasa angkutan atau penumpang Bus Trans Metro Pekanbaru 
dengan rute Trayek area Pekanbaru Kota. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawacara, koesioner dan 
dokumentasi, analisis data yang dipakai adalah Importance and Performance Analysis (IPA), Analisis Kualitatif, Uji 
Instrumen dan Diagram Kartesius. Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan bahwa peningkatan pelayanan 
transportasi dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap konsumen sangat penting karena dapat berpengaruh besar 
pada perusahaan Bus Trans Metro Pekanbaru. 

Kata Kunci: Pelayanan, Kepuasan, Atribut, Kinerja 

I. PENDAHULUAN 
Transportasi adalah sebuah sarana yang sangat penting dalam mendukung aktifitas dan mobilitas manusia 
setiap harinya sehingga harus dipersiapkan dengan baik dan aman karena sangat berpengaruh dalam 
kegiatan-kegiatan perekonomian, pengiriman barang, angkutan penumpang dan sebagainya. Secara garis 
besar fungsi dan kegunaan transportasi dapat dipergunakan untuk membantu seseorang baik secara 
individual atau berkelompok untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Seiring berjalannya waktu dan 
semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat, alat transportasi publik ini mulai banyak menimbulkan 
permasalahan baik bagi masyarakat sendiri maupun bagi pemerintah.  
Kondisi angkutan umum di kota Pekanbaru sudah banyak yang tidak layak lagi untuk beroperasi dan juga 
kenyamanan dan keamanan masyarakat sebagai pengguna angkutan umum sudah mulai diragukan dan 
dipertanyakan. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan pelayanan transportasi 
perkotaan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang diberi nama TRANS METRO PEKANBARU. 
Berdasarkan surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 111 tahun 2009 dimana Kota Pekanbaru 
termasuk Kota Percontohan di Bidang Transportasi. Pada awalnya, Trans Metro Pekanbaru hanya 
berjumlah 20 unit melayani 2 Koridor. Namun seiring berjalannya waktu, telah melayani 8 Koridor yang 
menjangkau seluruh kota Pekanbaru dengan jumlah 75 unit. 
Pelayanan Trans Metro Pekanbaru kerap mendapat kritikan dan keluhan dari masyarakat kota Pekanbaru 
karena belum optimalnya memposisikan diri sebagai angkutan umum massal yang aman, nyaman, 
terjadwal, handal dan berkelanjutan. Ada beberapa masalah yang perlu dibenahi waktu kedatangan dan 
keberangkatan yang tidak menentu, kondisi fasilitas halte yang kurang memadai dan perlu diperbaiki ada 
juga yang tidak diberikan tempat duduk dan atap untuk calon penumpang serta fasilitas di dalam bus seperti 
AC beberapa tidak berfungsi dengan sempurna dan banyak yang bocor sehingga banyak penumpang atau 
konsumen yang terganggu terkena tetesan air, serta pegangan untuk yang berdiri beberapa ada yang lepas. 
Dari keluhan konsumen di atas Trans Metro Pekanbaru harus dapat mengatasi permasalahan jasa angkutan 
umum yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru disarankan 
untuk segera melakukan pembenahan, pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas sebab peranan 
pemerintah kota Pekanbaru sangat perlukan supaya masyarakat pengguna jasa senantiasa mendapatkan 
kenyamanan serta kepuasan di dalam penggunaan jasa Trans Metro Pekanbaru. Dan Hampir semua 
kegiatan-kegiatan ekonomi di Pekanbaru melibatkan jasa pelayanan Bus Trans Metro Pekanbaru, maka 
keberadaannya dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Kota Pekanbaru untuk masa kini dan masa 
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yang akan datang mempunyai peranan yang sangat penting dan mendorong terciptanya sarana transportasi 
yang lebih baik. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Lokasi 
penelitian pada Perusahaan Bus Trans Metro Pekanbaru yang mengelola Jasa Angkutan Kota dengan rute 
Trayek area Pekanbaru Kota. Bus Trans Metro Pekanbaru dipusatkan di Terminal Payung Sekaki – Panam. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para konsumen/pengguna jasa angkutan atau 
penumpang Bus Trans Metro Pekanbaru dengan rute Trayek area Pekanbaru Kota. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan Wawancara, Kuesioner dan Dokumentasi. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah para konsumen/pengguna jasa angkutan atau penumpang Bus Trans Metro Pekanbaru 
dengan rute Trayek area Pekanbaru Kota. Analisis data yang dipakai adalah: 

Importance and Performance Analysis (IPA) 
Metode IPA merupakan suatu kerangka yang digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan 

sebagai fungsi dari hubungan kedua harapan yang menonjolkan atribut (important) dan penilaian mengenai 
kinerja mereka (performance). Dalam hal ini, digunakan dalam skala Likert Lima butir, yang memberikan 
nilai bobot dari nilai 1 sampai dengan 5 yaitu: 

Penilaian Tingkat Kepentingan (Importance) pelayanan. 
5 untuk Sangat Penting 
4 untuk Penting 
3 untuk Netral 
2 untuk Kurang Penting 
1 untuk Sangat Tidak Penting 
Penilaian Kinerja (performance) pelayanan. 
5 untuk Sangat Baik  
4 untuk Baik 
3 untuk Cukup Baik 
2 untuk Tidak Baik 
1 untuk Sangat Tidak Baik 

Berdasarkan hasil penelitian tingkat kepentingan dan hasil penilaian kinerja atau penampilan maka 
akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat kesesuaian antara tingkat kepentingan dan tingkat 
pelaksanaannya oleh jasa angkutan umum Bus Trans Metro Pekanbaru. Tingkat kesesuaian adalah hasil 
perbandingan skor kinerja dengan skor kepentingan yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan 
faktor–faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen 

Analisis Kualitatif 
Analisis Kualitatif digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap kinerja pelayanan 

jasa angkutan umum Bus Trans Metro Pekanbaru ini terdapat dua variabel yang diwakilkan oleh huruf X 
dan Y, dimana X merupakan tingkat kinerja perusahaan yang dapat memberikan kepuasan kepada 
konsumen, sedangkan Y merupakan tingkat kepentingan konsumen. Untuk mengukur tingkat kesesuaian ini 
digunakan rumus sebagai berikut: 

Tki
Xi

Yi
	X100%                                                                                                                                       (1) 

Dimana: 
Tki   = Tingkat kesesuaian responden 
Xi   = Skor penilaian kinerja 
Yi   = Skor kepentingan konsumen/pelanggan 
 
Uji Instrumen Pengumpulan Data. 

1. Uji Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan. Uji 
validitas dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (corrected item total correlation) 
dengan r tabelnya. Apabila nilai r hitung > r tabel dan nilai r positif, maka butir atau pertanyaan 
tersebut dikatakan valid (Ghozali, 2011:52-53). 

2. Uji Reliabilitas merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh suatu 
alat ukur dapat dipercaya. Tingkat realibilitas suatu konstruk dapat dilihat dari hasil uji statistik 
Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach 
Alpha > 0, 60 (Ghozali, 2011). Jadi nilai koefisien alpha > 0, 60 merupakan indikator bahwa 
kuesioner tersebut reliable 

Diagram Kartesius. 
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Analisis tingkat kepentingan dan kepuasan konsumen dapat menghasilkan suatu diagram kartesius 
yang dapat menunjukkan letak faktor-faktor atau unsur-unsur yang dianggap mempengaruhi kepuasan 
konsumen. Dalam diagram kartesius terdapat empat kuadran yang masing – masing kuadran dijelaskan 
sebagai berikut: 
Kuadran A (Prioritas utama) 

Pada posisi ini, menunjukkan unsur-unsur jasa yang dianggap penting dan mempengaruhi kepuasan 
konsumen namun perusahaan belum melaksanakannya sesuai dengan harapan konsumen sehingga 
menumbuhkan kekecewaan / rasa tidak puas. 

Kuadran B (Pertahankan prestasi) 
Pada posisi ini, menunjukkan unsur jasa pokok yang keberhasilannya telah dilaksanakan dengan baik 
dan wajib dipertahankan. Dianggap sangat penting dan memuaskan bagi konsumen. 

Kuadran C (Prioritas Rendah) 
Pada posisi ini, menunjukkan faktor atau unsur yang kualitas pelayanan pada kuadran ini memiliki 
kepentingan menurut konsumen jasa yang rendah dan tingkat kepuasannya cukup baik. Manfaat yang 
di peroleh konsumen cenderung kecil sehingga terkesan biasa-biasa saja. 

Kuadran D (Prioritas berlebihan) 
Pada posisi ini, menunjukkan unsur jasa sangat tidak penting, akan tetapi perusahaan melaksanakannya 
secara berlebihan. Dianggap sangat tidak penting tapi sangat memuaskan konsumen. 

 
KUADRAN A 
Prioritas Utama 

KUADRAN B 
Pertahankan Prestasi 

KUADRAN C 
Prioritas Rendah 

KUADRAN D 
Berlebihan 

 
  

 
 
 

Gambar 1: Diagram Kartesius 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Deskripsi Responden 
Deskripsi Responden Berdasarkan Umur Responden 

Responden berdasarkan umur, yang menunjukkan bahwa kebanyakan responden yang menjadi sampel 
dalam penelitian ini adalah berumur antara 18 tahun - 26 tahun yakni sebesar 57 orang (57%). 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Dari 50 responden atau sebesar 50% adalah Laki-Laki dan dan 50 responden atau sebesar 50 % adalah 
Perempuan. 

Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan, nampak bahwa mayoritas responden adalah 
responden yang mempunyai tingkat pendidikan S1 yakni sebanyak 46 responden atau 46%. 

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Perkerjaan 
Deskripsi responden berdasarkan jenis perkerjaan, nampak bahwa mayoritas responden adalah 
responden yang mempunyai jenis perkerjaan Pelajar/Mahasiswa yakni sebanyak 28 responden atau 
28%. 

Deskripsi Responden Berdasarkan Frekuensi Menggunakan Layanan Jasa Bus Trans Metro Pekanbaru 
Deskripsi responden berdasarkan frekuensi yang menggunakan layanan Jasa Bus Trans Metro 
Pekanbaru menunjukkan bahwa dominasi responden yang menggunakan Bus TMP sebanyak 2X (kali) 
sehari yakni sebanyak 65 orang atau 65%. 

Deskripsi Variabel Penelitian 
Tentang Penilaian Kepentingan (Importance)Pelayanan 

 
 
 
 
 

Y 

Kinerja 
(Kepuasan Konsumen) 

0 

Y 
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TABEL 1. Hasil Penilaian Tingkat Kepentingan 

 
 

Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Bukti Fisik (Tangible) 
Dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban sangat penting sebanyak 50 responden. Pada butir 
pertanyaan kuisioner kedua dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban penting sebanyak 60 
responden. Pada butir pertanyaan kuisioner ketiga dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban 
penting sebanyak 72 responden pada variabel Tingkat Kepentingan – Bukti Fisik (Tangible). 

Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Kehandalan (Reliability) 
Dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban penting sebanyak 62 responden. Pada butir 
pertanyaan kuisioner kedua dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban penting sebanyak 61 
responden. Pada butir pernyataan kuisioner terakhir pada variabel Tingkat Kepentingan– 
kehandalan(reliability) dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban penting sebesar 61 
responden. 

Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Ketanggapan(Responsiveness) 
Dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban penting sebanyak 50 responden. Pada butir 
pertanyaan kuisioner kedua dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban penting sebanyak 59 
responden. Pada butir pertanyaan kuisioner ketiga atau kuisioner terakhir pada variabel Tingkat 
Kepentingan– Ketanggapan (Responsiveness) dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban 
sangat penting sebesar 52 responden. 

Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Jaminan (Assurance) 
Dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban penting sebanyak 53 responden. Pada butir 
pertanyaan kuisioner kedua dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban penting sebanyak 60 
responden. Pada butir pertanyaan kuisioner ketiga atau pernyataan kuisioner terakhir pada variabel 
Tingkat Kepentingan– Jaminan(Assurance) dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban baik 
sebesar 51 responden. 

Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Empati (Empathy) 
Dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban penting sebanyak 55 responden. Pada butir 
pertanyaan kuisioner kedua dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban penting sebanyak 42 
responden. Pada butir pertanyaan kuisioner ketiga atau butir pernyataan kuisioner terakhir pada 

Tingkat Kepentingan

5 4 3 2 1

1
Pentingkah Fasilitas Ruang tunggu atau halte yang disediakan oleh 
TMP untuk  melayani penumpang dalam kondisi baik dan bagus?

50 37 13 0 0

2
Pentingkah kondisi fisik Bus TMP yang disediakan untuk melayani 
penumpang harus keadaan baik dan bagus?

34 60 6 0 0

3
Pentingkah petugas TMP menggunakan seragam yang selalu tampil 
dalam keadaan rapi bersih dan sopan?

23 72 5 0 0

4
Seberapa penting petugas TMP memberikan sambutan yang baik 
kepada penumpang?

28 62 10 0 0

5
Pentingkah petugas TMP bersikap simpatik dalam menghadapi 
penumpang yang bermasalah?

28 61 11 0 0

6
Pelayanan yang diberikan oleh Bus TMP dapat dipercaya dan 
Pentingkah bagi penumpang?

27 61 12 0 0

7
Seberapa penting petugas Bus TMP memberikan rasa aman dalam 
memberikan pelayanan?

43 50 7 0 0

8
Seberapa Pentingkah pelayanan terpercaya yang diberikan oleh Bus 
TMP bagi penumpang? 

32 59 9 0 0

9
Pentingkah petugas Bus TMP bersedia menolong pelanggan ketika 
mengalami kesulitan atau masalah?

40 52 8 0 0

10
Pentingkah petugas Bus TMP memberikan rasa aman selama 
melakukan perjalanan kepada penumpang?

39 53 8 0 0

11
Pentingkah TMP memberikan jaminan atau asuransi kepada 
penumpang?

23 60 17 0 0

12
Pentingkah Petugas Bus TMP memiliki pengetahuan yang cukup 
dalam megemudi?

42 51 7 0 0

13
Seberapa penting petugas Bus TMP memahami dan memperhatikan 
kepentingan penumpang?

34 55 10 1 0

14
Seberapa penting petugas Bus TMP tanggap terhadap kepentingan 
penumpang?

38 42 19 1 0

15
Seberapa penting petugas sabar dan penuh pengertian dalam 
menangani penumpang?

45 44 11 0 0

Jaminan (ASSURANCE)

Empati (EMPATHY)

No Daftar Pertanyaan Skala
Alternatif Jawaban

Bukti Fisik (TANGIBLE)

Kehandalan (RELIABILITY)

Ketanggapan (RESPONSIVENESS)
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variabel Tingkat Kepentingan – Empati(Empathy) dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban 
baik sebesar 47 responden. 

Tentang Penilaian Kinerja (Performance) Pelayanan 
 

TABEL 2. Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan 

 

Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Pelayanan Bukti Fisik (Tangible) 
Dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban cukup baik sebanyak 40 responden. Pada butir 

pertanyaan kuisioner kedua dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban baik sebanyak 64 
responden. Pada butir pernyataan kuisioner terakhir pada variabel Kepuasan – Kinerja (Performance) dari 
100 responden mayoritas memberikan jawaban baik sebesar 58 responden. 
Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Pelayanan Kehandalan (Reliability) 

Dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban baik sebanyak 61 responden. Pada butir 
pertanyaan kuisioner kedua dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban baik sebanyak 51 
responden. Pada butir pernyataan kuisioner terakhir pada variabel Kepuasan – Kinerja Kehandalan 
(Reliability)dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban baik sebesar 63 responden 
Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Pelayanan Ketanggapan(Responsiveness) 

Pertanyaan kuisioner pertama dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban baik sebanyak 61 
responden. Pada butir pertanyaan kuisioner kedua dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban baik 
sebanyak 57 responden. Pada butir pernyataan kuisioner terakhir pada variabel Kepuasan – Kinerja 
Ketanggapan(Responsiveness)dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban baik sebesar 64 
responden. 
Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Pelayanan Jaminan (Assurance) 

Pertanyaan kuisioner pertama dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban baik sebanyak 61 
responden. Pada butir pertanyaan kuisioner kedua dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban baik 
sebanyak 62 responden. Pada butir pernyataan kuisioner terakhir pada variabel Kepuasan – Kinerja Jaminan 
(Assurance)dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban baik sebesar 61 responden. 
Deskripsi Jawaban Responden Mengenai Pelayanan Empati (Empathy) 

Pertanyaan kuisioner pertama dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban baik sebanyak 44 
responden. Pada butir pertanyaan kuisioner kedua dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban baik 
sebanyak 48 responden. Pada butir pernyataan kuisioner terakhir pada variabel Kepuasan – Kinerja Empati 
(Empathy) dari 100 responden mayoritas memberikan jawaban baik sebesar 54 responden. 



PROSIDING  Vol 1-Sep 2016 
1th Celscitech-UMRI 2016  ISSN: 2541-3023 

 
 

LP2M-UMRI  ECO - 88 

 
 

Hasil Analisis Data 
Pengujian Validitas 

Setiap butir pertanyaan pada setiap atributdimensi kualitas pelayanan memiliki nilai koefisien korelasi 
yang lebih besar dari nilai rtabel yaitu angka 0, 1946. Dengan demikian setiap atribut dimensi kualitas 
pelayanan dinyatakan valid. 
Pengujian Reliabilitas 

Dari hasil perhitungan reliabilitas butir pertanyaan untuk setiap atribut apabila dibandingkan dengan 
kriteria alfa reliabilitasnya menunjukkan bahwa semua atribut yang diteliti dalam tingkatan alfa yang tinggi 
yaitu diatas 0, 60 sehingga seluruh atribut penelitian dinyatakan reliabel. 

 
Analisis Tingkat Kesesuaian antara Tingkat Kepentingan dengan Tingkat Kinerja 

TABEL. 3 Pengolahan Data Tingkat Kesesuaian. 

 
 

TABEL 4.Perhitungan Rata-rata dari Penilaian Kepentingan dan Penilaian Kinerja 

 
X dan Y = nilai rata-rata dari 100 orang responden 
Sumber: Hasil Perhitungan Kuesioner, 2016 

No
Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat 

Kepuasan Konsumen Terhadap Kualitas 
Pelayanan Jasa Angkutan Umum Bus TMP

Penilaian 
Kinerja

Penilaian 
Kepentingan

X Y

I Bukti Fisik ( Tangibles)

1
Fasilitas ruang tunggu atau halte yang disediakan
TMP untuk  melayani penumpang.

362 438 3,62 4,38

2
Kondisi fisik Bus TMP yang disediakan untuk 
melayani penumpang.

380 429 3,80 4,29

3
Kerapian seragam petugas Bus TMP dalam 
menjalankan tugas.

370 419 3,70 4,19

II Kehandalan (Reliability)

4
Keramahan petugas TMP memberikan sambutan 
yang baik kepada penumpang.

389 419 3,89 4,19

5
Petugas TMP bersikap simpatik dalam 
menghadapi penumpang yang bermasalah.

380 418 3,80 4,18

6
Pelayanan yang diberikan oleh Bus TMP dapat 
dipercaya.

379 416 3,79 4,16

III Ketanggapan (Responsiveness)

7
Kinerja petugas Bus TMP memberikan rasa 
aman dalam memberikan pelayanan.

390 437 3,90 4,37

8
Transaksi pelayan yang diberikan oleh 
penumpang dilakukan oleh TMP.

386 424 3,86 4,24

9
Kinerja petugas Bus TMP menolong pelanggan 
ketika mengalami kesulitan atau masalah

387 433 3,87 4,33

IV Jaminan (Assurance)

11
TMP memberikan jaminan atau asuransi kepada 
penumpang.

384 407 3,84 4,07

12
Petugas Bus TMP memiliki pengetahuan yang 
cukup dalam mengemudi

400 436 4,00 4,36

V Empati (Emphaty)

13
Petugas Bus TMP memahami dan 
memperhatikan kepentingan penumpang

377 423 3,77 4,23

14
Petugas Bus TMP tanggap terhadap kepentingan 
penumpang

366 418 3,66 4,18

15
Petugas Bus TMP sabar dan penuh pengertian 
dalam menangani penumpang

384 435 3,84 4,35

TOTAL 57.4 63.8

RATA-RATA ( X DAN Y) 3,82 4,26

10
Petugas Bus TMP memberikan rasa aman selama 
melakukan perjalanan kepada penumpang.

401 432 4,01 4,32
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Dari Tabel di atas dapat dilihat keberadaan setiap atribut-atribut didalam diagram importance-
performance analysis, maka setelah diperoleh nilai rata-rata tingkat kepentingan dan tingkat kinerja setiap 
atribut dimasukkan kedalam diagram Kartesius yang telah dibagi menjadi 4 (empat) kuadran, yaitu: 
Kuadran A (Prioritas Utama), Kuadran B (Pertahankan Prestasi), Kuadran C (Prioritas Rendah) dan 
Kuadran D (Berlebihan). Diagram kartesius dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen 
atau penumpang atas kualitas pelayanan di jasa angkutan umum Bus Metro Pekanbaru adalah sebagai 
berikut: 

TABEL 5. Pengolahan Data Diagram Kartesius 

 
 

Letak unsur-unsur pelaksanaan atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan konsumen dan terdapat 
pula hasil pengukuran dimensi kualitas pelayanan berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerjanya yang 
memungkinkan pihak Bus Trans Metro Pekanbaru untuk dapat menitik beratkan usaha-usaha perbaikan 
untuk hal-hal atau atribut yang benar-benar dianggap penting saja olehkonsumen jasa angkutan umum Bus 
Trans Metro Pekanbaru untuk dapat terpuaskan. 

 
Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Jasa Angkutan Umum Bus Trans Metro Pekanbaru 

tentang tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan yang telah melibatkan 100 orang 
responden. Maka penelitian ini dilaksanakan dengan menguji validitas pada variable Kualitas Pelayanan 
dan Kepuasan Konsumen dengan menggunakan metode corrected item total correlation, maka setelah 
dilakukan pengujian validitas yang membandingkan nilai r Hitung dengan nilai r tabel dimana nilai r tabel 
adalah 0, 25 (N=100 Responden, dan dengan taraf signifikan = 5%), maka semua butir kuesioner dinyatakan 
valid. Kemudian pengujian dilanjutkan dengan dengan perhitungan reliabilitas dimana suatu konstruk 
variabel dikatakan baik jika memiliki nilai cronbach’s alpha di atas dari 0, 60. Sebab kuesioner dinyatakan 
reliabel jika mempunyai nilai koefisien alpha yang lebih besar dari 0, 60 dan setelah dilakukan perhitungan 
reliabilitas ternyata nilai cronbach’s alpha setiap item pertanyaan pada variabel Dimensi Kualitas Pelayanan 
dan Tingkat Kepuasan diatas 0, 60 sehingga konstruk variabel pada variabel Kualitas Pelayanan dan 
Tingkat Kepuasan dinyatakan reliable. 

 
Adapun interprestasi dari diagram kartesius tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
Pada Kuadran A (Prioritas Utama) 

Faktor-faktor atau atribut-atribut yang dianggap mempengaruhi kepuasankonsumen atau penumpang, 
termasuk unsur-unsur jasa yang dianggap sangat penting oleh pelanggan atau konsumen Bus TMP. 
Padakenyataannya Kinerja Pelayanan Bus TMPbelum bisa memenuhi kepuasan yang diharapkan 
konsumen sehingga menumbuhkan kekecewaan / rasa tidak puas (tingkat kepuasan masih rendah). 
Pada Kuadran B (Pertahankan Prestasi) 

Faktor-faktor atau atribut-atribut yang menunjukkan unsur jasa pokok yangtelah berhasil dilaksanakan 
yang mana Kinerja Pelayanan Jasa Angkutan Umum Bus TMP telah memuaskan konsumen atau 
penumpang, untuk itu wajib dipertahankan karena dianggap oleh pelanggan atau konsumen Bus TMP sudah 
sesuai dengan yangdirasakannya sehingga tingkat kepuasannyarelatif lebih tinggi. 
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Pada Kuadran C (Prioritas Rendah) 
Faktor-faktor atau atribut – atribut yang mana kualitas kinerja pelayanan menurutkonsumen jasa 

angkutan umum Bus TMP memiliki tingkat kepentingan yang rendah dan tingkatkepuasannya cukup baik. 
Pada Kuadran D (Berlebihan) 

Faktor-faktor atau atribut – atribut kualitas pelayanan padakuadran ini memiliki kepentingan 
menurutkonsumen jasa angkutan umum Bus TMP yang rendah dan tingkat kepuasannya tinggi 
dimanapelaksanannya dilakukan dengan sangat baik namun dinilai kurang penting oleh konsumen atau 
penumpang sehingga terkesan berlebihan. 

 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kesimpulan 
Konsumen atau penumpang sudah memenuhi harapan konsumen terhadap kualitas pelayanan yang 

diberikan Jasa Angkutan Umum Bus Trans Metro Pekanbaru. 
Dilihat dari 4 (empat) kuadran diagram kartesius dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Atribut-atribut pada kuadran A merupakan atribut – atribut yang dianggap mempengaruhi 

kepuasan konsumen atau penumpang, termasuk unsur-unsur jasa yang dianggap sangat penting 
namun manajemen Bus TMP belum melaksanakannya sesuai keinginan/harapan konsumen. 
Kuadran A ini harus menjadi prioritas utama dan harus dilaksanakan sesuai dengan harapan 
konsumen atau penumpang Bus TMP. 

2. Atribut-atribut kualitas pelayanan pada kuadran B merupakan atribut – atribut kualitas pelayanan 
yang perlu dipertahankan pelaksanannya oleh jasa angkutan umum Bus TMP, karena sudah sesuai 
dengan harapan konsumen atau penumpang. 

3. Atribut – atribut kualitas pelayanan padakuadran C merupakan atribut-atribut yang dinilai kurang 
penting oleh konsumen atau penumpang, akan tetapi Bus TMP telah melakukannya dengan cukup 
baik sehingga terkesan biasa-biasa saja 

4. Atribut – atribut kualitas pelayanan pada kuadran D merupakan atribut-atribut yang pelaksanannya 
dilakukan dengan sangat baik oleh Jasa Angkutan Umum Bus TMP, namun dinilai kurang penting 
oleh konsumen atau penumpang, sehingga terkesan berlebihan. 

Saran 
1. Atribut – atribut kualitas pelayanan padakuadran A harus dilakukan perbaikan pada fasilitas ruang 

tunggu atau halte maupunkondisi fisik Bus TMPselalu dalam kondisi baik, bagus dan bersih 
karena konsumen belum puas atas kinerjanya. Peningkatan yang dilakukan harus sesuai 
denganharapan konsumen agar mendapat performa yang baik dimatakonsumen sehingga 
mencapai kepuasankonsumen. 

2. Perusahaan hendaknya menggunakan prinsip pelayanan prima, yaitupelayanan yang berfokus 
pada pelanggan, pelayanan nurani, perbaikanberkelanjutan dan pemberdayaan pelanggan. Karena 
keinginan ataupunharapan pelanggan adalah ingin dilayani dengan cepat, tepat, akurat, mudah, 
murah dan ramah. Konsumen atau penumpang juga ingin dilayani dengan sungguh - sungguh, 
penuh hormat dan adil serta konsumen ingin setiap permintaan ataukeluhannya didengarkan dan 
ditindaklanjuti sesegera mungkin. 
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