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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan pelayanan yang 

dirasakan oleh Konsumen pengguna jasa penyeberangan PT ASDP 

Indonesia Ferry (Persero) cabang Bakauheni, saat ini  PT. ASDP 

melakukan kebijakan yakni penerapan e-ticketing sebagai perubahan 

sistem dari penggunaan tiket manual menjadi tiket elektronik dan 

terkomputerisasi, sehingga dalam implementasinya masih terdapat 

keluhan dan ketidaknyamanan penumpang dalam menggunakan 

layanan tiket elektronik, hal ini berdasarkan informasi dari media 

online seperti lamppost.co, tribunnews dan republika.co.id selain itu 

terdapat komplen langsung oleh penumpang pengguna layanan tiket 

eleketronik pada saat penulis melakukan observasi. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah, apakah kualitas sistem, kualitas informasi 

dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan, secara 

parsial dan secara simultan terhadap kepuasan penumpang pengguna 

layanan tiket online PT. ASDP Indonesia Ferry (persero)? Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem, 

kualitas informasi dan kualitas pelayanan secara parsial dan secara 

simultan terhadap kepuasan penumpang pengguna layanan tiket online 

PT. ASDP Indonesia Ferry (persero). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

jenis penelitian lapangan. populasi dalam penelitian ini adalah para 

konsumen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yaitu penumpang 

penyeberangan pengguna layanan e-ticketing. pengambilan sampel 

dilakukan menggunakan teknik simple random sampling dengan 

diperoleh 100 sampel sebagai responden. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran 

kuesioner. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji 

instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji 

statistik T dan uji statistik F. Data diolah dengan menggunakan 

software SPSS20 dan Microsoft excel 2010. 

Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa kualitas 

sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan konsumen dalam menggunakan 

layanan tiket elektronik pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). 
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Secara parsial kualitas sistem (X1) tidak berpengaruh secara positif 

dan signifikan sedangkan kualitas informasi (X2) dan kualitas 

pelayanan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

penumpang (Y) PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) dalam 

menggunakan sistem layanan tiket online. Penerapan e-ticketing pada 

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam Islam telah sesuai dengan 

prinsip ekonomi Islam layanan ini memberikan manfaat penumpang 

dengan membantu mempermudah konsumen membeli tiket 

penyeberangan. Prinsip Maslahah dan kemudahan penggunaan 

merupakan prinsip yang penting dalam Islam, akad yang digunakan 

dalam transaksi e-ticketing yaitu termasuk akad ijarah. Selain itu 

berdasarkan hasil kuisioner yang telah dibagikan kepada penumpang 

penumpang merasa puas akan penerapan e-ticketing Pada PT ASDP 

Indonesia Ferry (Persero). 

 

Kata kunci : Tiket elektronik, kualitas sistem, kualitas informasi, 

kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. 
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ABSTRACT 

 

The research is motivated by changes in services felt by 

consumers who use crossing services of PT ASDP Indonesia Ferry 

(Persero) Bakauheni, currently PT ASDP is implementing a policy of 

implementing e-ticketing as a system change from using manual 

tickets to electronic and computerized tickets, so that in its 

implementation There are still complaints and inconveniences for 

passengers in using electronic ticketing services, this is based on 

information from online media such as lamppost.co, tribunnews and 

republika.co.id besides that there are also direct complaints by 

passengers using electronic ticketing services when the authors make 

observations. The formulation of the problem in this study is whether 

system quality, information quality and service quality have a positive 

and significant effect, partially and simultaneously on passenger 

satisfaction of users of the online ticket service of PT. ASDP Indonesia 

Ferry (Persero)? The purpose of this study was to determine the effect 

of system quality, information quality and service quality partially and 

simultaneously on passenger satisfaction of users of the online ticket 

service of PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

This research method uses a quantitative approach to the type 

of field research. The population in this study is the consumers of PT 

ASDP Indonesia Ferry (Persero), specially  the crossing passengers 

who use the e-ticketing service. Sampling was done using simple 

random sampling technique with 100 samples obtained as 

respondents. The data used in the study are primary data obtained 

from the distribution of questionnaires. The data analysis method in 

this study uses the research instrument test, classical assumption test, 

multiple linear regression test, statistical T test and F statistical tests. 

Data were processed using software SPSS20 and Microsoft Excel 

2010. 

The results of the research simultaneously show that system 

quality, information quality and service quality have a positive and 

significant effect on consumer satisfaction in using electronic ticketing 

services at PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Partially system 

quality (X1) has no significant effect while information quality (X2) 
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and service quality (X3) have a positive and significant effect on 

passenger satisfaction (Y) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) in 

using an online ticket service system. The application of e-ticketing at 

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) in Islam is in accordance with 

the principles of Islamic economics, this service helps make it easier 

for consumers to buy crossing tickets. Maslahah principles and ease 

of use are important principles in Islam, the contract which is used in 

the transaction of e-ticketing is included the Ijarah contract. 

Furthermore, based on the results of questionnaires that have been 

distributed to passengers. consumers are satisfied with the application 

of e-ticketing at PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). 

 

Keywords: Electronic ticket, system quality, information quality, 

service quality and customer satisfaction. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran 

judul penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan arti 

kalimat dalam skripsi ini, dengan harapan memperoleh gambaran 

yang jelas dari makna yang dimaksud dengan : “Pengaruh 

Penerapan e-ticketing terhadap kepuasan penumpang PT. ASDP 

Indonesia Ferry  (persero), Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi pada pengguna jasa penyeberangan Pelabuhan Bakauheni 

Lampung)”.   

Istilah-istilah tersebut adalah : 

1. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari 

sesuatu (benda, orang) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Penerapan  merupakan sebuah tindakan yang 

dilakukan, baik secara individu maupun kelompok 

dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara 

atau hasil.
2
 

3. E-Ticketing adalah sebuah metode perdagangan, 

pembelian dan penjualan tiket dari berbagai produk 

jasa khususnya jasa perjalanan melalui media internet 

dan komputer.
3
 

4.  Kepuasan Penumpang adalah tingkat perasaan 

dimana seseorang menyatakan hasil perbandingan 

                                                             
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Gramedia, 2011), 104 

 2Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Efektifitas Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2010),  1487  
3Harya Damardono, “the untold story: kisah modernisasi e-ticketing KRL 

Jabodetabek” (Kompas, 2016), 3 
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antara hasil kerja produk/jasa yang diterima dengan 

apa yang diharapkan oleh pelanggan.
4
 

5. Perspektif Ekonomi Islam Adalah sudut pandang 

atau pandangan ilmu ekonomi yang berdasarkan pada 

Al-quran dan Hadist. Para ulama, khususnya 

ahlusunnah wal jamaah yang bersepakat bahwa 

sumber hukum dalam Islam adalah alquran, hadist, 

ijma‟ dan qiyas.
5
 jadi perspektif ekonomi Islam adalah 

sudut pandang ilmu ekonomi yang berdasarkan Al-

quran dan hadis.
6
 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah-istilah 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah penelitian ini 

adalah untuk menganalisa pengaruh yang timbul dari seorang 

atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan dalam 

pelayanan dari penerapan e-ticketing seperti kemudahan 

transaksi pembelian tiket secara online terhadap kepuasan 

penumpang dimana sesorang menyatakan hasil kerja baik 

produk atau jasa yang diterima, dan diharapkan oleh 

penumpang yang diberikan oleh pelabuhan pada PT. ASDP 

Indonesia Ferry (persero) cabang Bakauheni Lampung dalam 

kegiatannya melayani sistem pembelian tiket ditinjau dalam 

Perspektif Ekonomi Islam. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Transportasi menjadi bagian terpenting sebagai sarana 

untuk memudahkan manusia memperlancar kegiatannya 

dengan adanya penerapan teknologi dalam aspek transportasi 

menjadi solusi terbaik dalam  menangani kegiatan  

operasional di lapangan sehingga lebih efisien dan efektif, 

transportasi yang menawarkan dan berusaha merebut minat 

                                                             
4 Abdul Majid S, Customer Service Dalam Bisnis Jasa, (Jakarta; PT. 

Rajawali Pers, 2009), 11 
5 Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta : Erlangga, 

2012 ), 16 
6 ibid  
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konsumen untuk menggunakan produk dan atau jasa yang 

ditawarkan dari sebuah perusahaan transportasi. Pada 

dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk menciptakan 

para pelanggan yang merasa puas. Kepuasan kosumen akan 

tercapai apabila kualitas produk atau jasa yang diberikan oleh 

perusahaan sesuai dengan keinginan konsumen. Hal ini 

disebabkan kualitas jasa sangat tergantung dari siapa dan 

bagaimana jasa itu diberikan. 

Transportasi laut di Indonesia sangat penting sebagai 

negara kepulauan terbesar di dunia yang dua pertiga bagian 

dari keseluruhan wilayahnya merupakan perairan. Seluruh 

wilayah indonesia juga berlimpah dengan potensi sumberdaya 

alam baik sektor perikanan, pertanian, kehutanan dan 

pertambangan. Dengan lebih dari 17.500 pulau, total garis 

pantai lebih dari 80.000 kilometer maka peranan transportasi 

laut khususnya angkutan penyeberangan bagi indonesia sangat 

strategis dan vital. Angkutan penyeberangan dan pelabuhan 

berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara dua 

pulau yang relatif berdekatan. Peranannya membuka 

aksesibilitas antar pulau dalam memenuhi kebutuhan pokok 

masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

kemakmuran. 

Pelabuhan merupakan terminal dengan berbagai 

kegiatan-kegiatan subsitem angkutan laut seperti bongkar dan 

muat barang, naik dan turunnya penumpang serta tempat 

berlabuh dan bersandarnya kapal. Pelabuhan Bakauheni 

terletak di Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang 

melayani jasa penumpang, barang dan kendaraan. Pelabuhan 

Bakauheni merupakan tempat penyeberangan dengan moda 

transportasi laut antara merak banten dan bakauheni lampung, 

dimana lampung adalah kota dengan tingkat pengguna 

transportasi laut terbanyak dibandingkan transportasi udara 

dan kereta Api.
7
 

                                                             
7 Data perkembangan transportasi daerah lampung, BPS 2020  
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Pelabuhan Bakauheni dikelola oleh PT ASDP Indonesia 

Ferry  (persero), sebagai satu-satunya badan usaha milik 

negara (BUMN) di sektor penyeberangan dan pelabuhan 

dengan armada kapal sebanyak 143 unit dan 35 pelabuhan. 

Dengan perkembangan arus yang semakin pesat dan 

bertambahnya jumlah penumpang inilah yang mendorong PT. 

ASDP lebih efisien dan memerlukan strategi yang tepat untuk 

terwujudnya kepuasan penumpang.
8
 

Digitalisasi dalam pelayanan menjadi salah satu strategi 

yang dilakukan PT. ASDP dalam rangka merubah culture 

pengguna jasa penyeberangan untuk melakukan reservasi dan 

pembelian tiket secara online hal dimaksudkan agar 

masyarakat merasa nyaman saat menggunakan jasa 

transportasi publik, sebagai perusahaan penyedia jasa, salah 

satu caranya adalah kemudahan dalam proses pembelian tiket, 

sehingga pelayanan ini dapat memberikan kepuasan kepada 

pelanggan dalam hal ini penumpang. 

Kepuasan konsumen dapat dicapai dengan memberikan 

kualitas pelayanan yang baik. Oleh karena itu, perusahaan jasa 

harus berfokus kepada konsumen atau penumpang. Untuk 

dapat mengetahui pelayanan yang diinginkan, dibutuhkan, dan 

diharapkan oleh konsumen atau penumpang maka diperlukan 

adanya penelitian.
9
 

Kepuasan adalah gagasan emosional yang dapat  

mempengaruhi penilaian dari jasa yang disediakan. Pelanggan 

dikatakan puas  apabila jasa yang dirasakan melebihi apa yang 

diharapkan. Sementara ketidakpuasan terjadi apabila 

pelanggan merasa jasa yang dirasakan kurang  dari apa yang 

mereka harapkan. Dalam bisnis transpotasi elemen yang 

paling penting adalah kualitas layanan terhadap kepuasan 

penumpang. 

                                                             
8 Www.indonesiaferry.com 
9 Tony Wijaya, Manajemen Kualitas Jasa, (Jakarta : Jakarta Indeks, 2011), 

35 
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Sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi 

laut PT. ASDP indonesia ferry (persero) menjadikan teknologi 

sebagai sarana memberikan pelayanan yang memuaskan bagi 

pelanggannya dalam hal ini PT. ASDP menerapkan sistem e-

ticketing untuk pembelian tiket calon penumpang. Penerapan 

ini akan memudahkan pelanggan yang akan menggunakan 

jasa trasnsportasi menjadi nyaman, kenyamanan pelanggan 

merupakan bagian penting dalam bisnis, salah satu yang 

dilakukan untuk mempertahankan pelanggan adalah 

memberikan kenyamanan sehingga pelanggan puas dengan 

pelayanan dari perusahaan, bagi perusahaan dengan pelayanan 

yang diberikan perusahaan ke pelanggan akan berdampak 

pada penggunaan kembali jasa oleh pelanggan dan akan 

meningkatkan penjualan produk/jasa perusahaan. 

Penjualan tiket secara online ataupun eticketing 

merupakan kategori e-commerce. E-commerce merupakan 

salah satu cara atau proses berbelanja, pembelian atau 

perdagangan, penjualan produk jasa dan informasi secara 

elektronik atau direct selling (penjualan langsung) yang 

memanfaatkan fasilitas jaringan internet yang terdapat pada 

website dan menyediakan layanan get and delivery commerce 

(mendapatkan dan mengirimkan secara online) yang akan 

merubah semua kegiatan marketing dan memangkas biaya-

biaya operasional untuk kegiatan Perdagangan. 

Sistem jual beli dalam Islam adalah pertukaran harta 

tertentu dalam harta lain berdasarkan keridhaan antara 

keduanya, atau dengan pengertian lain memindahkan hak 

milik dengan hak milik lain berdasarkan perhitungan dan 

persetujan dalam hitungan materi.
10

 dalam kaidah  Fiqh 

Muammalah “Semua diperbolehkan kecuali ada larangannya 

dalam Al-quran dan Hadist” sebagaimana dalam firman Allah 

SWT dalam Surah An-Nisa (4) Ayat 29 : 

                                                             
10 Ikit, arkiyanto, Muhammad saleh, jual beli dalam perspektif ekonomi 

Islam, (Yogyakarta ; gava media, 2018), 77 



 
 

6 

                 

                

                   

Artinya : Hai Orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha 

penyayang kepadamu.  

Berdasarkan ayat di atas maka dapat dijelaskan bahwa, 

Allah SWT. Mengharamkan perbuatan memakan harta orang 

lain dengan cara batil, yaitu cara-cara yang diharamkan 

berupa riba, perjudian, perampasan, pencurian, penindasan, 

dan sebagainya yang dilarang oleh syariat.
11

 

Allah SWT, memperbolehkan jual beli (perniagaan) 

sebagai salah satu cara bagi manusia dalam memenuhi 

kebutuhan terhadap barang yang tidak ia miliki, namun 

dimiliki saudaranya. Dalam pandangan Islam, hukum 

transaksi e-commerce diperbolehkan berdasarkan prinsip 

maslahah, yaitu mengambil manfaatnya dan menolak 

kemudharatan dalam memenuhi tujuan syara‟. Dilihat dari 

segi mekanisme, transaksi e-commerce juga diperbolehkan 

asalkan memenuhi rukun dan syarat sahnya jual-beli, karena 

dilihat dari bentuknya e-commerce menggunakan model 

                                                             
11 Al-Thabari, Jami al-Bayan fi Ta‟wil al-Quram, (TT: Muassasah al-

Risalah, 1420/2000) Cet. Ke-1, Vol. 8, h.216 
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transaksi jual beli yang dikategorikan jual beli modern karena 

menggunakan teknologi komputer.
12

  

Islam memandang transaksi apapun dan bagaimanapun 

kreasinya  selama tidak mengandung hal-hal yang 

menyebabkan terjadinya kerugian pada salah satu pihak yang 

bertransaksi dan barang yang diperjualbelikan bukanlah 

barang yang terlarang dan dilarang baik oleh hukum agama 

(syariat Islam) maka diperbolehkan.
13

 

Menurut Al-Ghazali, penggunaan barang dan jasa dalam 

upaya memenuhi kebutuhan melalui bekerja yang wajib 

dituntut berlandaskan etika dalam menuju kemaslahatan 

(maslahah).
14

 untuk kelangsungan hidup, manusia 

menggunakan atau mengkonsumsi barang dan jasa untuk 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Perkembangan PT. ASDP pada saat ini berdasarkan hasil 

analisis Badan Pusat Statistik daerah Lampung, 

penyeberangan jalur laut melalui moda transportasi kapal 

Ferry menjadi moda angkutan terbanyak yang digunakan pada 

September 2020 yaitu sebanyak 48,39 % dari tiga jenis moda 

transportasi yang lain,
15

 berikut adalah data jumlah 

penumpang dari tahun 2016 sampai dengan 2020 : 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Aulia Irfan Apriyanto, pengaruh e-commerce dan proses halal terhadap 

pendapatan pengusaha muslim di gerai ayam geprek, (Skripsi Ekonomi Syariah, UIN 

Raden Intan Lampung 2020 
13 Shofiyullah Mz, “E-commerce Dalam Hukum Islam”, Jurnal Penelitian 

Agama, Vol. XVII, No. 3,September-Desember 2008, h. 579 
14 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 218. 
15 Badan Pusat Statistik, Data perkembangan transportasi daerah lampung 

2020 
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Table 1.1 

Jumlah penumpang PT. ASDP Indonesia Ferry persero 

Tahun 2016 S.d 2020 

Uraian  2016 2017 2018 2019 2020 

Jumlah 

penumpang 

2.065.997 2.068.633 1.501.564 2.130.886 642.595 

Jumlah  8.409.675 

Sumber : Data Perkembangan Transportasi BPS Provinsi 

Lampung 

Berdasarkan tabel jumlah penumpang PT. ASDP 

Indonesia Ferry (persero) peningkatan jumlah penumpang 

terjadi ditahun 2019, rata-rata asdp melayani lebih dari seratus 

ribu penumpang pada tiap tahunnya dengan tingkat pengguna 

yang banyak ini PT. ASDP berusaha memberikan pelayanan 

yang maksimal untuk penggunanya salah satunya yakni 

proses pemesanan ticket online melalui website dan aplikasi 

ferizy. 

Ferizy merupakan layanan tiket berbasis online yang 

dapat diakses oleh pengguna melalui website situs resmi 

ferizy, www.ferizy.com ataupun aplikasi ferizy di Playstore 

ataupun Apsstore di ponsel, PT. ASDP menerapkan sistem e-

ticketing sejak 1 Mei 2020. 

Penulis mengutip dari Tribunnews Lampung, menurut 

corporate secretary PT. ASDP kenaikan penumpang 

mencapai 50%.
16

 berikut adalah tabel jumlah penumpang PT. 

ASDP Indonesia Ferry  persero, dari sebelum pemberlakuan 

e-ticketing dibulan Januari sampai April 2020, dan setelah 

penerapan sistem e-ticketing pada bulan Mei sampai dengan 

Desember 2020 : 

 

 

                                                             
16 Www. Tribunews.com, diakses pada 22 september 2020 
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Table 1.2 

Data Jumlah Keberangkatan Penumpang Melalui 

Pelabuhan Bakauheni Lampung Januari s,d Desember 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Perkembangan Transportasi BPS Provinsi 

Lampung 

Sejak diberlakukanya sistem e-ticketing untuk PT. 

ASDP cabang Merak-Bakauheni dan sebaliknya pada tanggal 

1 Maret 2020, jumlah penumpang mulai mengalami kenaikan 

pada 1 juni 2020, Puncak kenaikan penumpang terjadi pada 

bulan Agustus 2020. Rata-rata PT. ASDP indonesia fery 

melayani penyeberangan mencapai 1600  penumpang per 

harinya.
17

 

                                                             
17 Publikasi, Sekretariat kabinet Republik Indonesia 25 Juli 2020, 

pemerintah resmikan layanan pembelian tiket online kapal penyebrangan, diakses 

pada September 2020  

No  Bulan  Jumlah 

Penumpang 

1 Januari  128.801 

2 Februari  83.056 

 3 Maret  63.790 

4 April  11.659 

5 Mei  8.731 

6 Juni  24.784 

7 Juli  37.475 

8 Agustus  65.994 

9 September  34.494 

10 Oktober  37.416 

11 November  47.807 

12 Desember  49.294 
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PT. ASDP menerapkan sistem reservasi tiket secara 

online ini secara bertahap pada awal beroperasi hingga 

Agustus tahun 2018 menggunakan sistem pembelian tiket 

secara tunai (cash),  kemudian pada Agustus tahun 2018 

sampai tanggal 03 maret tahun 2020 menjadi sistem non tunai 

(cashless) memakai uang elektronik (e-money), penerapan 

sistem penjualan tiket menggunakan e-money ini berlaku 

untuk semua pengguna baik pejalan kaki maupun kendaraan, 

memasuki 2020 sejak maret soft launching migrasi cashless 

atau pembelian dilokasi  (on show) diganti dengan sistem 

pemesanan tiket online, e-ticketing tiket online  ini pertama 

kali diterapkan pada tanggal 03 Maret 2020 yang kemudian 

baru pada 1 Mei 2020 Mei diresmikan. 

Kebijakan e-ticketing ini dilakukan sebagai bentuk 

peningkatan kualitas pelayanan dari PT. ASDP Indonesia 

Ferry, agar para pengguna jasa transportasi ini merasa 

nyaman. Dengan adanya sistem reservasi online ini 

penumpang tidak perlu antre untuk membeli tiket, calon 

penumpang bisa mendapatkan tiket secara praktis, sehingga 

kepuasan dalam menggunakan pelayanan yang disediakan PT. 

ASDP bisa dirasakan oleh para penumpang.
18

 

Pemesanan tiket secara online seharusnya menjadikan 

moda transportasi ini sistematis dan terkondisi akan tetapi, 

penulis mengutip berita dari beberapa media online 

menjelaskan bahwa, masih ada calon penumpang yang 

bingung dengan adanya penerapan  sistem reservasi tiket 

online,  kurangnya sosialisasi, minimnya edukasi kepada 

masyarakat dan masyarakat yang belum terbiasa 

menggunakan teknologi, sitem ini menjadi keluhan para calon 

penumpang. Hal ini paling dirasakan oleh para supir truk yang 

tidak memiliki telepon seluler android.
19

  

                                                             
18 Rina kristina, (Staff bidang usaha PT. ASDP) Wawancara Langsung 

dengan penulis pada Desember, 2020 
19  Https://m.lampost.co/berita-sejumlah-penumpang-mengaku-bingung-

beli-tiket-kapal-online.html diakses pada juli 2020 

https://m.lampost.co/berita-sejumlah-penumpang-mengaku-bingung-beli-tiket-kapal-online.html
https://m.lampost.co/berita-sejumlah-penumpang-mengaku-bingung-beli-tiket-kapal-online.html


 
 

11 

Berdasarkan hasil wawancara sementara dengan 

beberapa  orang penumpang yang pernah menggunakan jasa 

angkut penyeberangan, lintasan bakauheni ke merak, salah 

satunya ibu latifah  menyatakan bahwa  banyak pelanggan 

yang merasa kurang paham dan nyaman atas penerapan sistem 

tiket online oleh  PT ASDP Indonesia Ferry  (persero) cabang 

bakauheni terutama pada pembelian melalui aplikasi maupun 

website dan proses pembayaran harus menyiapkan biaya 

administarasi tambahan diluar harga tiket, sehingga pelanggan 

merasa kurang puas  dengan pelayanan yang diberikan PT. 

ASDP Indonesia Ferry (persero) untuk sistem tiket online.
20

  

Kendala yang kerap terjadi adalah pada bagian teknis, 

dari hasil wawancara di lapangan calon penumpang seringkali 

mengalami masalah atau gangguan pada saat melakukan 

pembayaran  sehingga penumpang terkendala dalam proses 

pembayaran, tampilan website www.ferizy.com  juga dianggap 

terlalu rumit  selain itu banyak data yang harus diisi menuntut 

calon penumpang untuk lebih teliti dalam mengisi data, hal ini 

menjadi kesulitan tersendiri bagi mereka yang kurang paham 

teknologi. 

Sejalan dengan hal di atas hasil wawancara dengan 

bapak Rahman, seorang  penumpang kapal Ferry warga kota 

Bandar Lampung, juga  menyatakan bahwa : para pelanggan 

merasa kurang terbiasa dengan sistem tiket online yang 

diterapkan PT ASDP Indonesia Ferry  (persero) cabang 

bakauheni, penumpang dibuat bingung pasalnya tiket tidak 

lagi dibeli secara tunai menggunakan uang kartu elektronik (e-

money) seperti sebelumnya padahal beberapa penumpang 

sudah melakukan top up untuk saldo uang elektronik yang 

mereka miliki.
21

  

Para calon penumpang berharap pihak pelabuhan 

menyediakan tempat pembelian online bagi calon penumpang 

yang tidak mengerti dan memiliki akses telekomunikasi 

                                                             
20 Latifah, Wawancara dengan penulis, September 2020 
21 Rahman, Wawancara dengan penulis, September 2020 
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internet,  karena jika dibiarkan maka akan berpengaruh pada 

tingkat kepuasan penumpang. Pada akhirnya pelanggan yang 

tidak puas dikhawatirkan akan merusak citra perusahaan dan 

kemungkinan menurunkan jumlah penumpang. Survey 

sementara yang dilakukan di lapangan masih adanya praktek 

pungutan liar terhadap kendaraan muatan barang, padahal 

ketika melakukan reservasi tiket online calon penumpang baik 

itu pejalan kaki maupun kendaraan muatan barang, bisa 

memilih jadwal,  keberangkatan  sesuai kebutuhannya tetapi 

masih ditemukan pungutan liar untuk kendaraan muatan 

barang oleh pengurus truk (petruk).
22

. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan penulis tertarik 

untuk menarik judul penelitian "Pengaruh Penerapan E-

Ticketing Terhadap Kepuasan Konsumen, Pada PT ASDP 

Indonesia Ferry (Persero) Dalam Perspektif Ekonomi Islam”  

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar 

pembahasan mengarah pada tujuan dan mempermudah proses 

penelitian serta pengolahan data, untuk membatasi 

pembahasan pada pokok permasalahan penelitian saja. Hal ini 

agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan hasil 

penelitian. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini yaitu Konsumen jasa PT ASDP 

Indonesia Ferry  (persero) cabang Bakauheni Lampung 

yang menggunakan layanan penyeberangan Bakauheni-

Merak dan Merak-Bakauheni dan merupakan pengguna 

layanan e-ticketing ferizy. Penelitian ini dibatasi hanya 

kepada para pembeli tiket saja. 

 

                                                             
22 Julianto, Wawancara dengan penulis September 2020 
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2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini yaitu hanya 

mengidentifikasi efektivitas penerapan e-ticketing pada PT. 

ASDP Indonesia Ferry  (persero) dan risiko yang mungkin 

terjadi dalam mempengaruhi kepuasan penumpangnya 

dalam hal ini yaitu penumpang PT. ASDP yang melakukan 

transaksi pembelian tiket secara online melalui ferizy. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut 

1. Apakah penerapan e-ticketing (kualitas sistem, kualitas 

informasi dan kualitas pelayanan e-ticketing) 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? 

2. Bagaimana penerapan e-ticketing  terhadap kepuasan 

konsumen dalam perspektif ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, 

tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk Mengetahui Apakah penerapan E-Ticekting 

(kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas 

pelayanan e-ticketing) Berpenggaruh Terhadap 

Kepuasan Penumpang PT. ASDP  Lampung.  

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan E-Ticekting 

dalam perspektif ekonomi Islam.  

 

F. Manfaat Penelitian  

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan 

yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah penelitian. 

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah:  
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1. Secara teoritis, sebagai bahan ilmu pengetahuan dan 

penilaian tentang ekonomi secara umum dan ekonomi 

Islam secara khususnya, untuk mengetahui e-ticketing 

secara umum dan perspektif ekonomi Islam tentang 

penerapan e-ticketing dan kepuasan konsumen. 

2. Secara praktis, bagi penulis merupakan sarana untuk 

mempraktekan teori-teori yang didapatkan. Penelitian 

ini menjadi salah satu tujuan utama penulis dalam 

menyelesaikan pendidikan menuju sarjana ekonomi di 

Universitas Islam Negeri Lampung, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Manajemen Bisnis 

Syariah.   

3. Bagi mahasiswa, penelitian ini semoga bermanfaat 

dan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian 

selanjutnya dapat memberikan kontribusi baik bagi 

khazanah ilmu pengetahuan keagamaan maupun ilmu 

pengetahuan secara umum.  

4. Bagi objek penelitian, hasil penelitian diharapkan 

dapat memberikan masukan untuk perusahaan agar 

selalu bersaing menggunakan cara yang telah diatur 

sehingga dapat membentuk kepuasan konsumen dan 

mencapai tujuan yang sebenarnya tanpa harus 

merugikan pihak atau perusahaan lain, dan juga dapat 

dijadikan sebagai referensi atau bahan pertimbangan 

dalam penyempurnaan dan memaksimalkan layanan 

online reservation ticket agar dapat sesuai dengan 

keinginan dan dapat memenuhi kepuasan pengguna 

jasa transportasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori sinyal (signaling theory) 

   Signaling Theory secara fundamental berkaitan 

dengan pengurangan asimetri informasi antara dua pihak. 

Menurut Mavlanova, et al. Teori Signaling membantu 

menjelaskan perilaku dua pihak ketika mereka memiliki akses 

ke informasi yang berbeda. Connelly et al, menambahkan 

bahwa teori ini digunakan untuk meneliti asimetri informasi 

antara dua pihak, terjadi sebagai hasil dari disparitas 

pengetahuan di beragam organisasi dan konteks bisnis. Dalam 

proses pengambilan keputusan, hal krusial yang diperlukan 

adalah mendapatkan informasi akurat dari individu, bisnis dan 

pemerintah. Sehingga seperti yang diungkap oleh Spence, hal 

ini merupakan fungsi kunci dari teori sinyal untuk mengurangi 

asimetri dalam informasi.
1
 Internet telah merubah cara orang 

mencari informasi. Alba et al., menyampaikan bahwa internet 

menawarkan sejumlah besar informasi dan alat yang 

membantu pengambilan keputusan untuk mengakses, 

membandingkan dan mengevaluasi alternatif. 

  Menurut study Wells, et al., Teori Signaling dapat 

memberikan wawasan baru untuk penelitian e-commerce 

karena kualitas situs web dapat dikonseptualisasikan sebagai 

isyarat ekstrinsik dan dipertimbangkan secara terpisah dari 

informasi produk intrinsik yang disampaikan di situs web. 

Mengingat tantangan unik yang terkait dengan saluran 

pemasaran e-commerce, menyatakan bahwa bahwa Signaling 

Theory adalah lensa teoretis yang tepat untuk memahami 

bagaimana dan mengapa kualitas situs web memengaruhi 

                                                             
1
Connelly, B. L., Ketchen, D. J., & Slater, S. F.(2011). Toward a 

“theoretical toolbox” for sustainability research in marketing. Journal of the 
Academy of Marketing Science, 39(1), 86–100. https://doi.org/10.1007/s11747-010-

0199-0 

https://doi.org/10.1007/s11747-010-0199-
https://doi.org/10.1007/s11747-010-0199-
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persepsi kualitas produk/jasa.
2
 

  Signaling Theory berguna untuk menggambarkan 

perilaku ketika dua pihak (individu atau organisasi) memiliki 

akses ke informasi yang berbeda, sehingga bisa memunculkan 

asimetri inforamsi. Dengan demikian, Signaling Theory 

memegang posisi yang menonjol dalam berbagai literatur 

manajemen. Dalam konteks penelitian online commerce, teori 

sinyal diwujudkan dalam berbagai signal yang dapat ditangkap 

dari informasi yang ditampilkan dalam website dengan 

beragam bentuk lainnya. 

2. Perilaku Konsumen 

a. Pengertian Perilaku Konsumen 

 Tujuan utama dari pemasar adalah melayani dan 

memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan atau 

konsumen. Oleh karena itu, pemasar perlu memahami 

bagaimana perilaku konsumen dalam memuaskan 

kebutuhan dan keinginannya. 

 Menurut Handoko
3
 perilaku konsumen (consumen 

behavior) adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara 

langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan 

barang, baik barang maupun jasa, yang di dalamnya 

terdapat proses pengambilan keputusan pada persiapan dan 

penentu kegiatan-kegiatan tersebut. 

 Menurut Kotler dan Keller menyatakan bahwa : 

perilaku konsumen adalah perilaku dari konsumen akhir, 

individu dan rumah tangga yang membeli barang atau jasa 

untuk konsumsi pribadi. Ada dua elemen penting dari 

perilaku konsumen tersebut, yaitu ; 

 

                                                             
2 Endang Hariningsih dan Mugi Harsono, kajian kritis kontribusi signaling 

theory pada areapenelitian online commerce,Jurnal Pendidikan Ekonomi dan 

Kewirausahaan Vol 2, No 2 Tahun 2019 
3 Dhamesta, B.S., T.H Handoko (2008) manajemen pemasaran ; analisis 

perilaku konsumen. Edisi pertama cetakan keempat, (Yogyakarta : BPFE), 64 
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1) Proses pengambilan keputusan 

2) Kegiatan fisik, semua ini melibatkan individu 

dalam menilai, mendapatkan dalam 

mempergunakan barang-barang atau jasa jasa 

ekonomis. 

   Berdasarkan  dari pengertian – penegertian perilaku 

konsumen di atas dilihat bahwa perilaku konsumen 

berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan untuk 

menggunakan atau menkonsumsi produk dan jasa guna 

memenuhi kebutuhannya dan selalu bertindak secara 

rasional. Para konsumen akan berusaha sebaik  mungkin 

memaksimalkan kepuasanya selama kemapuan 

financialnya memungkinkan. Mereka memiliki 

pengetahuan tentang alternative produk yang dapat 

memuaskan kebutuhan mereka. Selama utilitas marginal 

yang diperoleh dari proses pembelian produk masih lebih 

besar atau sama dengan biaya yang dikorbankan, konsumen 

akan lebih cenderung memebeli produk yang ditawarkan. 

b. Perilaku Konsumen dalam Islam 

 Dalam ekonomi konvensional, manusia disebut 

rasional secara ekonomi jika mereka selalu 

memaksimumkan kepentingan sendiri, yaitu utility untuk 

konsumen dan keuntungan untuk produsen. Sementara itu 

dalam ekonomi Islam pelaku ekonomi, produsen atau 

konsumen, akan berusaha untuk memaksimalkan 

maslahat.4  

 Konsep utility oleh konsumen diukur dari kepuasan 

yang diperoleh dan keuntungan maksimal bagi produsen 

dan distributor sehingga berbeda tujuan yang akan dicapai 

dengan konsep maslahah. Pengertian maslahah adalah 

setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik 

dalam arti menarik seperti menghasilkan keuntungan 

                                                             
4
 Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 46. 
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(kesenangan), atau dalam arti menolak atau 

menghindarkan seperi menolak kerusakan.
5
 

 Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (maslahah) dari 

suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan 

pemeliharaan lima tujuan dasar : (1) agama (al-dien), (2) 

hidup atau jiwa (nafs), (3) keluarga atau keturunan (nashl), 

(4) harta atau kekayaan (maal) dan (5) intelek atau akal 

(aql). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, 

kebaikan dunia ini dan akhirat (maslahat al-din wa al-

dunya) merupakan tujuan utamanya.
6
 

Preferensi konsumsi dan alokasi anggaran seorang 

muslim itu mencakup 4 pilihan, yaitu pilihan pertama 

terdiri dari kebutuhan duniawi (wordly needs) dan 

kebutuhan ibadah (cause of Allah) pilihan kedua terdiri 

dari konsumsi masa sekarang (present consumption) dan 

konsumsi masa depan (future consumption), pilihan ketiga 

terdiri dari kebutuhan daruriyyah (essentials), kebutuhan 

hajiyyah (complimentarities) dan kebutuhan tahsiniyyah 

(amelioratories) dan pilihan keempat terdiri dari berbagai 

pilihan bebas (choice between substitutes). Preferensi 

konsumsi dalam Islam mencakup pilihan tersebut diatas, 

sedangkan ekonomi konvensional hanya membatasi pada 

pilihan kedua dan keempat saja dan mengabaikan pilihan 

kesatu dan ketiga. Hal ini disebabkan oleh konsep 

rasionalitas dalam ekonomi konvensional yang digerakkan 

oleh motif self interest sehingga motif tersebut akan 

mempengaruhi proses keputusan konsumen.
7
 

Sementara itu, dalam ekonomi Islam, preferensi 

konsumsi seorang muslim dimotivasi oleh maslahah, 

sehingga pilihan konsumsinya selalu berupaya untuk 

                                                             
5 Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, Amzah 

(Sinar Grafika Offset, 2005), 200 
6 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam edisi ketiga (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2010), 62. 
7 Anita Rahmawaty, Ekonomi Mikro Islam,  (Kudus; Nora Media 

Enterprise),2011), 79 
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menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat, 

Berdasarkan uraian diatas maka, pada prinsipnya etika 

konsumsi Islam meliputi konsumsi berorientasi dunia dan 

akhirat, keutamaan prioritas pemenuhan kebutuhan, 

konsumsi dengan memperhatikan etika dan norma, tidak 

melakukan kemubaziran, konsumsi dengan mengutamakan 

kesederhanaan.
8
 

3. Pemasaran dan Manajemen Pemasaran 

a. Konsep Pemasaran 

  Konsep pemasaran beranggapan bahwa untuk 

mencapai organisasi adalah menjadi lebih efektif 

daripada pesaing dalam menciptakan, menghantarkan 

dan megomunikasikan nilai pelanggan yang lebih baik 

kepada pasar sasaran yang dipilih.  Theodore Levitt dari 

Harvard menjelaskan perbedaan antara konsep 

penjualan dan konsep pemasaran : 

   Penjualan berfokus pada kebutuhan penjual; 

pemasaran berfokus pada kebutuhan pembeli. Penjualan 

didasari oleh kebutuhan penjual untuk mengubah 

produknya menjadi uang; pemasaran didasari oleh 

gagasan untuk memuaskan kebutuhan melalui produk 

dan hal-hal yang berhubungan dengan menciptakan, 

menghantarkan, dan akhirnya mengkonsumsinya.
9
 

 Konsep pemasaran adalah sebuah filsafah bisnis 

yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan 

konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi 

kelangsungan hidup perusahaan.
10

 

 Adapun konsep dasar pemasaran menurut Kotler, 

konsep pemasaran ada 2 ; 

1) Kebutuhan manusaia dimana kebutuhan 

                                                             
8 Anita Rahmawaty, hal. 80 
9 Philip kotler, kevin lane keller, Manajemen Pemasarsan. Edisi ketiga jilid 

1 ( Erlangga : Jakarta, 2008), 29, 
10 Sunyoto, 2014 hal 422 
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manusia adalah keadaan seperti perasaan 

kehilangan dalam diri seseorang. Kebutuhan 

manusia itu luas dan kompleks yang meliputi 

kebutuhan dasar, rasa aman, sosial, 

penghargaan dan aktualisasi diri. 

2) Keinginan manusia (human want) adalah 

bentuk yang berasal dari kebutuhan manusia 

yang dibentuk oleh budaya dan pribadi 

seseorang. 

b. Pengertian Pemasaran 

Menurut Kotler, Pemasaran adalah proses sosial dan 

manajerial dimana individu dan kelompok memperoleh 

apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan 

pihak lain.
11

 

Menurut Stanton, Pemasaran adalah sistem 

kegiatan bisnis yang menyeluruh dan dibuat untuk 

merencanakan penetapan harga, promosi dan distribusi 

barang-barang dan jasa (pelayanan) yang memuaskan 

konsumen dan pemakai barang-barang industri.
12

 

Pemasaran merupakan sistem total aktivitas bisnis 

yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga 

dan mendistribusikan produk, jasa dan gagasan yang 

mampu memuaskan keinginan pasar sasaran dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi.
13

 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu 

aktifitas yang mencakup perencanaan, pembuatan 

produk, penetapan harga, promosi produk, dan 

pendistribusian produk melalui proses pertukaran 

dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan 

                                                             
11 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Jilid I Dan II, Edisi Kesebelas (PT 

Indeks Gramedia: Jakarta, 2005), 10  
12 William Stanton, Prinsip Pemasaran, (Jakarta : Erlangga 2002), 7 
13 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran. (Yogyaarta: andi offset, 2006), 2 
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keinginan manusia. 

b. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran adalah analisis, 

perencanaan, implementasi, dan pengendalian 

program yang dirancang untuk menciptakan, 

membangun dan mempertahankan pertukaran yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran demi 

mencapai tujuan organisasi.
14

 Manajemen pemasaran 

adalah proses untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan 

oleh individu atau oleh perusahaan.
15

 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa manajemen pemasaran merupakan suatu 

proses yang dimulai dari proses perencanaan, 

pengarahan, pengendalian produk atau jasa, 

penetapan harga, distribusi, dan promosinya dengan 

tujuan membantu organisasi dalam mencapai 

sasarannya. 

c. Pemasaran dalam Islam 

Menurut Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, 

Pemasaran Islami adalah sebuah disiplin bisnis 

strategis yang mengarahkan proses penciptaan, 

penawaran, dan perubahan values dari satu inisiator 

kepada stakeholders-nya, yang dalam keseluruhan 

prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip 

Al-Qur’an dan Hadist.
16

 

Menurut Kertajaya secara umum pemasaran 

Islami adalah strategi bisnis, yang harus memayungi 

                                                             
14 Philip Kotler. Manajemen pemasaran, Edisi millennium, jilid 2, (PT. 
Prenhallindo, Jakarta. 2008), 16 
15 Bukhori Alma, Manajemen pemasaran dan pemasaran jasa, (Bandung : 

Alfabeta, 2008), 130 
16 Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah: 

Menanamkan Nila dan Praktis Syariah dalam Bisnis Kontemporer (Bandung: 

Alfabeta), 340 



 
 

22 

seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi 

seluruh proses, menciptakan, menawarkan 

pertukaran nilai, dari seorang produsen, atau satu 

perusahaan, atau perorangan, yang sesuai dengan 

ajaran Islam.
17

 

Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari 

fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya 

kegiatan jual beli.
3
 keberadaan pasar yang terbuka 

memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk 

ambil bagian dalam menentukan harga, sehingga 

harga ditentukan oleh kemampuan riil masyarakat 

dalam mengoptimalisasikan faktor produksi yang 

ada di dalamnya.
4
 Konsep Islam memahami bahwa 

pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan 

ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku 

secara efektif.
18

  

      Pasar Syari’ah adalah pasar yang emosional 

(emotional market) dimana orang tertarik karena 

alasan keagamaan bukan karena keuntungan 

finansial semata, tidak ada yang bertentangan dengan 

prinsip-prinsip muamalah ia mengandung nilai-nilai 

ibadah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-

An’am Ayat 162: 

               

        

Artinya : Katakanlah ; sesungguhnya, 

sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku 

hanya untuk Allah hanya untuk Allah tuhan 

                                                             
17 Ibid,  hlm. 343 

18 Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, Bandung: 

Pustaka Setia, 2013, hlm. 201 
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semesta alam. 

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa dalam 

syariah marketing bisnis yang disertai keikhlasan 

semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah SWT, 

maka bentuk transasksinya insyaallah menjadi ibadah 

dihadapan Allah SWT. Ada beberapa sifat yang 

membuat  nabi Muhammad yang berhasil dalam 

melakukan bisnis yaitu
19

:  

a) Shiddiq (jujur atau benar) dalam berdagang nabi 

muhammad selalu dikenal sebagai seorang pemasar 

yang jujur dan benar dalam menginformasikan 

produknya 

b) Amanah (atau dapat dipercaya) saat menjadi 

pedagang nabi Muhammad selalu mengembalikan 

hak milik atasannya, baik itu berupa hasil 

penjualan maupun atau sisa barang. 

c) Fathanah (cerdas) dalam hal ini pemimpin yang 

mampu memahami, menghayati, dan mengenal 

tugas dan tanggung jawab bisnisnya  dengan sangat 

baik. 

d) Tabligh (komunikatif) jika seorang pemasar harus 

mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan 

produk dengan menarik dan tetap sasaran tanpa 

meninggalkan kejujuran dan kebenaran. 

4.  E-Commerce 

a. Pengertian E-Commerce 

E-commerce adalah media perdangan elektonik 

yang memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa e-commerce 

adalah suatu kegiatan pemasaran secara luas yang 

meliputi proses pembelian, penjualan, pelayanan dan 

                                                             
19 Hermawan Kartajaya dan  Muhammad Syakir, Syari‟ah Marketing, 

(Bandung: PT Mizan Pustaka,  2006),  28 
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pengembangan lainnya dengan memanfaatkan media 

internet sebagai alat kominukasi efektif antara penjual 

dengan pembeli sehingga diharapkan aksesnya dapat 

dilakuakan dengan mudah serta real time-based.
20

 

b. Model Bisnis e-commerce di Indonesia 

1) E-commerce Bisnis ke Konsumen (B2C) 

Tipe B2C  merupakan tipe e-commerce yang 

umum dan banyak terjadi yaitu bisnis penjualan 

online dari unit bisnis (perusahaan) ke konsumen 

individual. 

2) E-commerce bisnis ke bisnis (B2B) 

Tipe B2B  merupakan e-commerce yang 

menjalankan bisnis penjualan online dari unit 

bisnis (perusahan) ke unit bisnis (perusahaan) 

lainya. 

3) E-commerce konsumen ke konsumen (C2C) 

Tipe C2C merupakan tipe e-commerce yang 

menjalankan bisnis penjualan online dari 

konsumen ke Konsumen Lainya. 

4) Consumer To Bussines (C2B) 

Tipe C2C adalah model bisnis dimana 

konsumen (individu) menciptakan dan membentuk 

nilai akan proses bisnis. 

5) Bussines to goverment (B2G) 

Tipe B2G merupakan turunan dari B2B, 

perbedaanya proses ini terjadi antara pelaku bisnis 

dan instansi pemerintah 

6) Goverment to consumer (G2C)  

Tipe G2C merupakan interaksi antara 

pemerintah dengan masyarakat, konsumen dalam 

                                                             
20 Kenneth C.Loudon, Jane P.Laudon, Management information systems 

(Azimuth interaktif : united states of america , 2014), 403 
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hal ini masyarakat dapat dengan mudah 

menjangkau pemerintah sehingga memperoleh 

kemudahan dalam pelayanan sehari-hari. 

c. Bentuk Interaksi e-commerce di Indonesia 

1) Classifieds/listing/iklan baris 

 Adalah model bisnis e-commerce paling 

sederhana yang cocok digunakan di negara-

negara berkembang. Dua kriteria yang biasa 

diusung model bisnis ini: website yang 

bersangkutan tidak memfasilitasi kegiatan 

transaksi online penjual individual dapat 

menjual barang kapan saja, dimana saja secara 

gratis, tiga situs iklan baris yang terkenal di 

indonesia ialah tokobagus, berniaga, dan OLX. 

2) Online marketplace C2C (customer to customer) 

 Bisnis dimana website yang bersangkutan 

tidak hanya membantu mempromosikan barang 

dagangan saja, tapi juga memfasilitasi transaksi 

uang secara online. Tiga situs marketplace di 

indonesia yang memperbolehkan penjual 

langsung berjualan barang di website ialah 

Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee.  

3) Shopping mall 

Model bisnis ini mirip sekali dengan 

marketplace, tapi penjual yang bisa berjualan 

disana haruslah penjual atau brand ternama 

karena proses verifikasi yang ketat. Satu-satunya 

situs online shopping mall yang beroperasi di 

Indonesia ialah Blibli. Cara mencari uang: 

komisi dari penjual. 

4) Toko online B2C (business to consumer) 

 Model bisnis ini yakni sebuah toko online 

dengan alamat website (domain) sendiri dimana 
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penjual memiliki stok produk dan menjualnya 

secara online kepada pembeli. Beberapa contoh 

toko online di Indonesia ialah bhinneka, Lazada 

Indonesia, berrybenka, dan bilna1. Tiket.com, 

yang berfungsi sebagai platform jualan tiket 

secara online, juga bisa dianggap sebagai toko 

online.  

5) Toko Online Di Media Sosial 

 Banyak penjual di indonesia yang 

menggunakan situs media sosial seperti 

facebook dan instagram untuk 

mempromosikan barang dagangan mereka. 

6) Jenis-Jenis Website Crowdsourcing Dan 

Crowdfunding 

 Website dipakai sebagai platform untuk 

mengumpulkan orang-orang dengan skill yang 

sama atau untuk menggalang dana contohnya 

kitabisa.com.
21

 

5. E-Ticketing  

a. Pengertian Electronic Ticketing (E-Ticketing) 

  E-ticketing atau electronic ticketing adalah suatu cara 

untuk mendokumentasikan proses penjualan dari aktifitas 

perjalanan pelanggan tanpa harus mengeluarkan 

dokumen berharga secara fisik ataupun paper ticket. 

Semua informasi mengenai electronic ticketing disimpan 

secara digital dalam sistem komputer milik perusahaan. 

Sebagai bukti pengeluaran e-ticket, pelanggan akan 

diberikan itinerary receipt yang hanya berlaku sebagai 

alat untuk masuk ke dalam alat transportasi yang masih 

                                                             
21 Mahir perdana, Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia (jurnal 

modus Vol.27 (2) : 163-174, 2015) 
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mengharuskan penumpang untuk membawa tanda bukti 

perjalanan.
22

 

Secara individu maupun kolekif penerimaan teknologi 

dapat dijelaskan dari variasi penggunaan suatu sistem, 

karena diyakini bahwa penggunaan suatu sistem yang 

berbasis TI dapat meningkatkan kinerja individu atau 

kinerja organisasi.
23

 

Sistem ini menggantikan sistem pemesanan tiket 

secara tradisional seperti melalui call center pelabuhan 

penyebrangan. Selain itu  e-ticketing menjamin 

penanganan lebih mudah dari perubahan jadwal, menit-

menit terakhir keputusan perjalanan, dan lebih nyaman 

untuk konsumen dari risiko yang terkait dengan 

kehilangan tiket. 

Teknologi yang digunakan dalam sistem e-ticketing 

juga bukan sembarang teknologi. Tidak heran bila 

teknologi informasi yag digunakan adalah teknologi 

terkini. Tidak heran bila sistem e-ticketing sungguh 

berdaya guna tinggi jadi berkat e-ticketing, saat 

penggunaan kartu pembayaran perbankan membesar 

maka dapat memperluas terbentuknya cashless society. 

E-ticketing dapat mengajari masyarakat soal IT.
24

  

Dengan menggunakan e-ticketing para calon 

penumpang tidak perlu mengantri untuk mendapatkan 

tiket sehingga e-ticketing bisa mengefisiensi waktu dan 

biaya calon penumpang, tanpa e-ticketing tidak mungkin 

terjadi efisiensi di transformasi massal. Perkembangan 

tiket elektronik di dukung oleh upaya untuk terus-

menerus menyempurnakan operasional seiring 

                                                             
22 Novialita H dan Refti H listyani, Motif pemanfaatan layanan elektronik 

tiket (e-ticketing) oleh pengguna kereta, jurnal paradigma vol. 03, no. 03 tahun 2015 
23Artika Suniandari dan Haryati “Pengaruh Penerapan E-Ticketing 

Terhadap Tingkat Kepuasan dan Loyalitas Pengguna Jasa Kereta” (Jurnal Ekonomi 

dan pembagunan, vol. 25 No. 1 2017),  40  
24 Harya Damardono, “the untold story: kisah modernisasi e-ticketing KRL 

Jabodetabek” kompas, 2016, h. 15- 17 



 
 

28 

perkembangan teknologi sehingga bermanfaat lebih luas 

bagi masyarakat, sehingga masyarakt terbiasa dengan 

sistem online. 

Perkembangan e-ticketing dibantu oleh dua 

perusahaan bumn yaitu telkom dan telkomsigma, e-

ticketing (et) adalah peluang untuk meminimalkan biaya 

dan mengoptimalkan kenyamanan penumpang. E-

ticketing mengurangi biaya proses tiket, menghilangkan 

fomulir kertas dan meningkatkan fleksibilitas 

penumpang dan agen perjalanan dalam membuat 

perubahan-perubahan dalam jadwal perjalanan. Sejalan 

dengan perkembangan teknololgi informasi, internet kini 

muncul sebagai alternative system distribusi informasi 

travel. Internet merupakan medium yang sempurna untuk 

menjual paket perjalanan, karena internet sanggup 

membawa jaringan supplier yang luas dan basis 

kostumer yang besar ke sebuah market place terpusat.
25

 

Pengertian lain mengenai e-ticketing, atau penjualan 

tiket online, merupakan salah satu cara bagi orang untuk 

membeli tiket untuk acara lokal. Merupakan fasilitas 

pemesanan tiket online yang dirancang untuk membantu 

kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses ke 

sistem jenis ini. Hal ini memungkinkan kelompok-

kelompok masyarakat untuk meningkatkan kegiatan dan 

menjual tiket secara online melalui situs web. 

E-ticketing sistem untuk memudahkan orang membeli 

tiket untuk berbagai acara dari satu situs web. Tiket dapat 

dibeli dengan cara ini dengan uang tunai, cek atau kredit 

/kartu debit. Konsumen tak perlu lagi menghabiskan 

waktu untuk mengkhawatirkan keamanan tiket 

penyebrangan nantinya. Bahkan e-ticketing 

memungkinkan seseorang membelikan tiket untuk 

kerabat pada saat mendadak. Kemudahan yang demikian 

ini, merupakan bukti komitmen perusahaan  penyedia 

                                                             
25Ibid  
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jasa terhadap konsumennya. Siapapun dapat membeli 

tiket pada sistem online. Konsumen cukup melakukan 

prosedur-prosedur yang ada. Ini adalah proses yang 

sangat sederhana dan membantu konsumen dalam 

pembelian tiket. Berdasarkan pengertian tersebut maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa e-ticketing merupakan 

suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaanjasa kepada konsumen untuk mepermudah 

melakukan pemesanan tiket memenfaatkan media 

internet sebagai media transaksi jual beli. 

b. Proses Pemesanan E-Ticket 

Aplikasi pembelian tiket ferizy dapat diunduh di 

google playstore. Melansir situs resmi kementerian 

perhubungan (kemenhub), pembelian tiket via online 

dapat dilakukan mulai H-60 hingga maksimal 2 jam 

sebelum keberangkatan. Berikut caranya:  

1) Unduh aplikasi ferizy di google playstore atau 

melalui situs www.ferizy.com  

2) Daftar atau login sesuai dengan alamat e-mail yang 

dimiliki  

3) Pilih jadwal keberangkatan, jenis layanan, dan 

jenis golongan kendaraan atau penumpang.  

4) Pastikan data-data tersebut telah diisi dengan 

benar, kemudian klik pesan dan cari jadwal. 

5) Isi data pemesanan dan seluruh calon penumpang 

sesuai kartu identitas yang dimiliki. Data yang 

dimasukkan penting karena berkaitan dengan hak 

atas asuransi 

6) Klik lanjutkan dan konfirmasi pemesanan. Pastikan 

seluruh data telah diisi dengan benar dan klaim 

pembayaran  
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7) Pembayaran dapat dilakukan melalui atm, linkaja, 

alfamart, yomart group, kantor pos, pegadaian, 

atau mobile/internet banking. 

8) Setelah pembayaran selesai dilakukan, e-ticket 

akan dikirim ke alamat e-mail. Sebelum naik ke 

kapal, calon penumpang harus melakukan scan 

boarding pass di pelabuhan melalui QR code yang 

tersedia di e-ticket.  

Pembayaran yang dilakukan melalui transfer 

dengan biaya admin sebesar Rp 2.500-Rp 3.000. 

Transaksi pembayaran dapat dilakukan mulai dari 

transfer virtual account (BRI, BNI, Bank mandiri, Bank 

permata atau modern channel dengan kode finpay yang 

dapat dibayar melalui ATM atau mobile/internet banking 

melalui menu pembayaran telepon (telkom). Selain itu, 

pembayaran juga dapat dilakukan di PT. Pos Indonesia, 

Alfamart, Pegadaian, dan Yomart group, atau Link aja 

dengan biaya Rp 2.500. 

c. Kelebihan dan Kelemahan e-ticketing 

 Dalam jurnal analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat pemanfaatan dan penggunaan 

sistem e-ticketing. Layanan online reservation ticket 

adalah peluang untuk meminimalkan biaya dan 

mengoptimalkan kenyamanan customer.
26

  

 Online reservation ticket mengurangi biaya proses 

tiket, menghilangkan formulir kertas dan meningkatkan 

fleksibilitas pelanggan dan agen perjalanan dalam 

membuat perubahan-perubahan dalam jadwal perjalanan. 

Beberapa keuntungan yang didapatkan dalam 

penggunaan aplikasi online reservation ticket adalah:
27

 

                                                             
26  Nugroho Jatmiko Jati dan Herry Laksito, Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Minat Pemanfaatan Dan Penggunaan Sistem E-Ticket 
(Jurnal Of Accounting Vol 1, No 2, Desember 2012). 3 

27 Ibid 
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1) Proses reservasi/booking dapat dilakukan dari 

mana saja dan kapan saja.  

2) Data yang transparan langsung dari website.  

3) Proses reservasi langsung.  

4) Dapat mencetak tiket sendiri dan dapat langsung 

digunakan.  

5) Pembayaran melalui transfer bank, sehingga lebih 

cepat dan akurat. 

Namun terdapat juga beberapa kelemahan dari sistem 

online reservation ticket diantaranya adalah:  

1) Tidak semua orang mengerti tentang internet, 

artinya belum bisa mengoperasikan internet itu 

sendiri.    

2) Belum semua orang mengetahui tentang 

bagaimana caranya memesan tiket secara online.  

3) Belum semua orang mengetahui dan paham betul 

tentang e-ticket. 

d. Manfaat E-ticketing 

E-ticketing memudahkan orang-orang yang 

membutuhkan tiket tanpa perlu mendatangi travel agent, 

dengan e-ticket berbagai kemudahan didapat oleh calon 

penumpang. E-ticketing menyediakan banyak manfaat 

diantaranya : 

1) Biaya simpanan 

Mengurangi biaya yang terkait dengan 

pencetakan dan mailing tiket-tiket ke pembeli. 

Menghilangkan atau mengurangi memerlukan 

tiket untuk stok, amplop dan pos. 

2) Buruh simpanan 

Mengurangi tenaga kerja yang terkait dengan 

pencetakan dan mailing tiket. Potong bawah pada 
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upaya yang diperlukan untuk mengambil tiket 

untuk membeli akan panggil pesanan. 

3) Selamat dan aman 

E-ticket selamat dan aman. Barcode validasi 

yang terdapat pada e-ticket  menghilangkan 

kemungkinan palsu dan duplikat tiket. 

4) Instant pengiriman 

Pelanggan dapat mencetak tiket elektronik 

mereka segera setelah mereka membelinya. Hal 

ini membuat e-ticket yang ideal untuk hadiah 

menit terakhir atau menit terakhir keputusan. 

5) Informasi tambahan 

E-ticket menyediakan ruang untuk tambahan 

informasi seperti peta jalan, arah, dan lain 

informasi pelanggan anda mungkin perlu tahu. 

6) Periklanan 

E-ticket menyediakan kemampuan untuk 

periklanan. Meningkatkan pendapatan perusahaan 

anda dengan menawarkan ruang iklan pada web 

anda tiket. Sementara mempertahankan standar 

keselamatan yang tinggi merupakan prioritas 

utama untuk memastikan keselamatan, sejumlah 

pelabuhan telah mengadopsi e-ticket mereka 

sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan 

layanan kepada konsumen. 

d. Aspek  E-ticketing  

Tingkat kepuasan pengguna jasa layanan e-ticketing 

dalam penelitian ini mencakup aspek kualitas informasi, 

kualitas sistem, kualitas pelayanan, dan kepuasan 

pengguna yang disajikan dalam bentuk deretan nilai 

(skor) atas hasil yang diperoleh dari pengguna layanan 

tiket online (ferizy). 
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Kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas 

layanan aplikasi rail ticket system (RTS) berpengaruh 

terhadap kepuasan penggunanya. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa kualitas informasi, kualitas sistem, 

dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan pengguna dalam hal ini pelanggan sebagai 

pengguna secara simultan, serta membuktikan bahwa 

kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

pengguna.
28

 

Selain dari kulitas infrastruktur kemudahan 

penggunaan juga merupakan salah satu komponen 

pengukuran kualitas sistem. Kemudahan penggunaan 

adalah konsep yang saling berhubungan tentang penilaian 

individu terhadap keterlibatan usahanya dalam proses 

penggunaan sistem.
29

 

1) Kualitas Sistem 

Kualitas sistem biasanya berfokus pada 

karakteristik kinerja sistem. Menurut DeLone dan 

McLean,
30

 kualitas sistem merupakan ciri 

karakteristik kualitas yang diinginkan dari sistem 

informasi itu sendiri. Kualitas sistem secara lebih 

luas membahas tentang apa yang dirasakan oleh 

konsumen terhadap website. Dalam konteks 

kualitas sistem, yang menjadi fokus perhatiannya 

adalah sistem yang ada di website yang 

memberikan kemudahan bagi  konsumen untuk 

melakukan aktivitas berinteraksi dengan website, 

                                                             
28 Prasojo, Luqman Habieb & Pratomo, Dudi. (2015). Pengaruh Kualitas 

Informasi, Kualitas Sistem, Dan Kualitas Layanan Aplikasi Rail Ticket System (Rts) 

Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem. Bandung : Universitas Telkom 
29 Zahedi, Fatemeh. (1997). Reliability of informationsystem based on the 

critical success factorsformulation. International Journal of Quality & Reliability 
Management, 14(8),791-813 

30 D ecline, W. H dan Ephraim R. Mclean,  (2003) The Delone Mclean 

Model Of Informationsystem Success A Ten – year update. Jurnal of management 

information system/spiring vol,19, no.4, hal 9 -30 
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kemudahan dalam menemukan informasi atau 

menjalankan website, kenyamanan dalam 

melakukan transaksi. 

Dalam modelnya, DeLone dan McLean
31

  lima 

indikator untuk menilai dimensi kualitas sistem 

yakni: 

a) Ease of use (Kemudahan Penggunaan)Suatu 

sistem informasi dapat dikatakan berkualitas 

jika sistem tersebut dirancang untuk memenuhi 

kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam 

menggunakan sistem informasi tersebut. 

Kemudahan dalam Islam merupakan salah 

satu prinsip penting dalam Islam kemudahan 

merupakan anugerah dari Allah SWT. 

Diberikan agar manusia tetap bersemangat dan 

tekun dalam menjalankan ajaran agama, 

terutama dalam keadaan sulit. Kemudahan-

kemudahan yang diberikan Islam adalah 

kemudahan yang paling sempurna. Betapa 

bahagianya menjadi seorang muslim karena 

segala sesuatunya adalah kebaikan. Agama 

Islam selalu mmeberikan keringan bagi setiap 

muslim Allah SWT berfirman dalam surat Al- 

Baqarah ayat 185 : 

                  

               

            

                                                             
31 Decline, W. H dan Ephraim R. Mclean 
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Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, 

dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan 

hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan 

hendaklah kamu mengagungkan Allah atas 

petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya 

kamu bersyukur.
32

 

 

b) Response Time (Kecepatan Akses) Kecepatan 

akses merupakan salah satu indikator kualitas 

sistem informasi. Diukur melalui kecepatan 

pemrosesan, dan waktu respon. 

c) Reliability (Keandalan Sistem) Keandalan 

sistem informasi dalam konteks ini adalah 

ketahanan sistem informasi dari kerusakan dan 

kesalahan. Reliability (kehandalan) Pelayanan 

akan dapat dikatakan reliabel apabila dalam 

perjanjian yang telah diungkapkan dicapai 

secara akurat, ketapatan dan keakuratan inilah 

yang akan menumbuhkan kepercayaan 

konsumen/pelanggan terhadap lembaga 

penyediaan layanan jasa. Dalam konteks ini, 

Allah SWT juga mengendaki setiap umatnya 

untuk menepati janji yang dibuat 

d) Flexibility (fleksibilitas) Fleksibilitas yang 

dimaksud adalah kemampuan sistem informasi 

dalam melakukan perubahan-perubahan 

kaitannya dengan memenuhi kebutuhan 

pengguna. 

e) Security (keamanan) Keamanan sistem ini dapat 

dilihat melalui data pengguna yang aman 

disimpan oleh suatu sistem informasi. 

                                                             
32 Azizah khoiruni nisa, pengaruh pengetahuan, kepercayaan dan 

kemudahan penggunaan e-banking terhadap minat bertransaksi ulang secara online 
dalam perspektif ekonomi islam,  (Skripsi Universitas Islam negeri Raden Intan 

Lampung, 2018) 58 
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2) Kualitas informasi 

Menurut Leitch dan Davis dalam Jogiyanto, 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam 

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategis dari suatu  

organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan. Informasi 

dihasilkan oleh suatu proses sistem informasi dan 

bertujuan menyediakan informasi untuk membantu 

pengambilan keputusan manajemen, operasi 

perusahaan dari hari ke hari dan informasi yang 

layak untuk pihak perusahaan.
33

 

Indikator pengukuran kualitas informasi 

yaitu:
34

 

a)  Kelengkapan (Completeness) Suatu informasi 

yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat 

dikatakan berkualitas jika informasi yang 

dihasilkan lengkap. Informasi yang lengkap ini 

sangat dibutuhkan oleh pengguna dalam 

pengambilan keputusan. Informasi yang 

lengkap ini mencakup seluruh informasi yang 

dibutuhkan oleh pengguna dalam 

menggunakan sistem informasi tersebut. 

b) Relevan (Relevance) Kualitas informasi suatu 

sistem informasi dikatakan baik jika relevan 

terhadap kebutuhan pengguna. Relevansi 

informasi untuk tiap-tiap pengguna satu 

                                                             
33

Christy Elsa Ulita, Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi Dan 

Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pt. Eka Sari Lorena Esl Express, 

Jom Fisip Vol. 6: Edisi Ii Juli – Desember 2019 hal 5 
34 Denny nurjaya, Pengaruh Kualitas System, Informasi Dan Pelayanan 

Terhadap Manfaa Bersih Dengan Menggunakan Model Delone Mclane,(skripsi 

universitas sanata dharma Yogyakarta, 2017), 45 
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dengan yang  lainnya berbeda sesuai dengan 

kebutuhan. 

c) Akurat (Accurate) Informasi yang dihasilkan 

oleh sistem informasi harus akurat karena 

sangat berperan bagi pengambilan keputusan 

penggunanya. Akurat juga berarti informasi 

harus jelas mencerminkan maksud informasi 

yang disediakan oleh sistem informasi. 

Informasi harus akurat karena dari sumber 

informasi sampai ke penerima informasi 

kemungkinan banyak terjadi gangguan (noise) 

yang dapat merubah atau merusak informasi 

tersebut. Informasi yang akurat dalam konteks 

islam ialah informasi yang menggambarkan 

berita dan informasi yang benar, terutama yang 

berhubungan dengan isi informasi yang 

disampaikan. Hal ini sejalan dengan pola Al-

qur’an dalam menceritakan kisah yang terjadi 

pada para Rasul Allah dan berita tentang 

sekelompok manusia dimasa lalu, (QS. 11:120, 

12:3 dan 18:3). 

d) Ketepatan waktu (Timeliness) Informasi yang 

datang pada penerima tidak boleh terlambat, 

informasi yang sudah usang tidak akan 

mempunyai nilai lagi,  karena informasi 

merupakan landasan di dalam pengambilan 

keputusan. 

e) Penyajian informasi (Format) Penyajian 

informasi mengacu kepada bagaimana 

informasi dipresentasikan kepada pengguna. 

Dalam islam informasi yang disampaikan 

harus dirancang dan disampaikan sedemikian 

rupa sehingga dapat menarik perhatian 

penerima informasi, informasi atau pesan yang 

disampaikan harus menggunakan lambang-
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lambang yang tertuju kepada pengalaman yang 

sama antara penyampai informasi dan 

penerima informasi sehingga sama-sama 

dimengerti. 

Kualitas informasi dalam Islam dijelaskan secara 

spesifik, Al-Qur’an menggambarkan bahwa peranan 

informasi yang hak atau benar, memiliki karateristik 

informasi yang dapat menyenangkan hati penerima 

informasi, informasi yang benar dan perlu diketahui 

oleh orang lain dan tidak mencampur adukan bertita 

yang benar dengan berita yang salah/batil, informasi 

yang adil dan tidak memihak salah satu pihak, 

informasi yang dapat menyelesaikan perbedaan atau 

pertentangan di antara penerima dan dapat 

mendamaikan dari perselisihan mereka dan informasi 

yang tidak hanya mengikuti kepuasan subjektif. 
35

 

a) Informasi dapat menyenangkan hati penerima 

informasi 

b) Informasi yang benar dan perlu diketahui oleh 

orang lain dan tidakmencampur adukkan berita 

yang benar dengan berita yang salah/batil 

(lihat Q.S. 2.42). 42 

                         

Artinya : dan janganlah kamu campur 

adukkan yang hak dengan yang bathil dan 

janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, 

sedang kamu mengetahui. 

 

                                                             
35 Hamdi Agustin, Sistem Informasi Manajemen Menurut Perspektif Islam, 

Jurnal Tabaruu’: Islamic Banking And Finance Vol. 1 : No 1 – Mei 2018 
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c) Informasi yang adil dengan tidak memihak 

salah satu pihak. Allah Taala berfirman 

dalam surat (lihat Q.S. 49:9). 

 

            

               

               

               

          

       

Artinya : dan kalau ada dua golongan dari 

mereka yang beriman itu berperang hendaklah 

kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau 

yang satu melanggar Perjanjian terhadap 

yang lain, hendaklah yang melanggar 

Perjanjian itu kamu perangi sampai surut 

kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah 

surut, damaikanlah antara keduanya menurut 

keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 

yang Berlaku adil. (lihat Q.S. 49:9). 

d) Informasi yang dapat menyelesaikan 

perbedaan/pertentangan diantara penerima 
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dan dapat mendamaikan dari perselisihan 

mereka (lihat Q.S. 2:213) 

e) Informasi yang tidak hanya mengikuti kepuasan 

subjektif. Penyampaian informasi yang cenderung 

tidak sesuai dengan kebenaran, tetapi informasi 

yang mendorong munculnya semangat 

berkompetisi dalam berbuat kebaikan (sabiqun bil 

al kahiraat) serat dapat menyentuh rasa penerima 

informasi, sehingga mereka memiliki ketetapan 

hati tentang kebenaran yang diterimanya (lihat 

Q.S. 5:48 dan 83). 
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Artinya : dan Kami telah turunkan kepadamu 

Al Quran dengan membawa kebenaran, 

membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu 

Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) 

dan batu ujian, terhadap Kitab-Kitab yang 

lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka 

menurut apa yang Allah turunkan dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

mereka dengan meninggalkan kebenaran 

yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap 

umat diantara kamu, Kami berikan aturan 

dan jalan yang terang. Sekiranya Allah 

menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya 

satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji 

kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, 

Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. 

hanya kepada Allah-lah kembali kamu 

semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu 

apa yang telah kamu perselisihkan itu. 

 

3) Kualitas Pelayanan  

Kualitas pelayanan adalah persepsi pengguna 

atas jasa yang diberikan oleh penyedia paket 

program aplikasi akuntansi. Pada awalnya ukuran 

kualitas layanan ini didesain untuk mengukur 

kepuasan pelanggan oleh Parasuraman, 

Zeithaml,dan Berry, Mereka mendefinisikan 

kualitas layanan sebagai perbandingan antara 

harapan pelanggan dan persepsi mereka tentang 

kualitas layanan pelanggan yang diberikan.
36

 

                                                             
36

 Luqman Habieb Prasojo, Dudi Pratomo, Pengaruh Kualitas Informasi, 

Kualitas Sistem, Dan Kualitas Layanan Aplikasi Rail Ticket System (Rts) Terhadap 
Kepuasan Pengguna Sistem (Studi Kasus pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

DAOP 2 Bandung) e-Proceeding of Management : Vol.2, No.1 April 2015 | Page 558 
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Menurut Zeithalm-Parasuraman dalam 

Aritonanng,
37

 pengukuran kualitas pelayanan 

didasarkan pada indikator-indikator : 

a) Reliabilitas (reliability), berkaitan dengan 

kemampuan perusahaan untuk memberikan 

layanan yang akurat tanpa membuat kesalahan 

apapun dan menyampaikan jasanya sesuai 

dengan waktu yang disepakati. 

b) Daya tanggap (responssiveness), berkenaan 

dengan kesediaan dan kemampuan para 

karyawan untuk membantu para pelanggan dan 

merespon permintaan mereka, serta 

menginformasikan kapan jasa akan diberikan 

dan kemudian memberikan jasa secara cepat. 

Seperti karyawan memberikan pelayanan 

segera kepada pemakai-pemakai. 

c) Jaminan (assurance), yakni perilaku para 

karyawan mampu menumbuhkan kepercayaan 

pelanggan terhadap perusahaan dan 

perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi 

para pelanggannya. 

d) Empati (emphaty), berarti perusahaan 

memahami masalah para pelanggannya dan 

bertindak demi kepentingan pelanggan, serta 

memberikan perhatian personal kepada para 

pelanggan dan memiliki jam operasi yang 

nyaman. 

e) Bukti fisik (tangibles), berkenaan dengan daya 

tarik fasilitas fisik, perlengkapan,dan material 

yang digunakan perusahaan, serta penampilan. 

 

                                                             
37 Aritonang, R.L. Kepuasan pelanggan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama. 2005) 
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Dimensi Tangible, Responsiveness, Reliability 

,Assurance dan Empathy, yang dijelaskan dalam 

konsep Islam adalah sebagai berikut:
38

  

a) Tangible (bukti fisik) Bukti fisik merupakan 

tampilan fisik yang akan menunjukkan 

identitas organisasi sekaligus faktor 

pendorong munculnya persepsi awal 

pelanggan terhadap suatu organisasi jasa. 

Kemampuan organisasi dalam menampilkan 

bukti fisiknya dengan baik. Akan melemahkan 

citra serta dapat menciptakan persepsi negatif 

pada pelanggan. Dimensi lain dalam tangible 

adalah bukti fisik personal, yakni karyawan 

dalam berpenampilan atau berpakaian. Dalam 

syariah Islam, diwajibkan untuk menutup 

aurat. 

b) Responsiveness (daya tanggap) Daya tanggap 

merupakan bagian dari profesionalitas. 

Organisasi yang profesional senantiasa 

berkomitmen untuk memberikan pelayanan 

terbaik, memperhatikan harapan dan masukan 

dari pelanggan serta meresponnya dengan 

cepat dan tepat. Jika tidak demikian, berarti 

manajemen organisasi tersebut telah 

menzalimi pelanggan. Allah SWT melarang 

setiap muslim untuk berbuat zalim dalam 

berserikat/berbisnis. 

c) Assurance (jaminan) Pengetahuan dan 

kemahiran atas suatu produk hanya akan 

diperoleh dari sebuah proses belajar yang 

tekun dan bersungguh-sungguh. Islam 

memerintahkan agar setiap muslim senantiasa 

                                                             
38 Salma, Fitria Salahika. “Pengaruh Kualitas Jasa Perspektif Islam 

Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Hotel Grand Kalimas di Surabaya” 

Jurnal. Vol.2 No.4 April. 2015 
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belajar dengan tekun dan terus meningkatkan 

kemampuan dirinya. Peningkatan 

pengetahuan personal sangat penting bagi 

organisasi jasa. Karyawan yang memiliki 

pengetahuan luas terhadap jasa, akan mampu 

berbicara lebih luas tentang jasa tersebut dan 

dapat menyampaikan jasa lebih baik kepada 

pelanggan. Hal ini didasarkan firman Allah 

SWT tentang keutamaan orang yang berilmu. 

Bagian lain dari dimensi assurance adalah 

sikap karyawan yang ramah dan sopan. Hal 

tersebut dapat menarik perhatian dan 

membentuk hubungan baik antara kedua belah 

pihak. Sikap tersebut merupakan bagian dari 

etika perdagangan yang harus dijalankan oleh 

setiap muslim. Allah SWT juga 

memerintahkan kepada muslim untuk 

mengucapkan kata-kata yang baik ketika 

berinteraksi dengan orang lain perkataan yang 

baik (sopan) dan lemah lembut (ramah) akan 

membentuk ada interaksi yang berkualitas. 

f) Empathy (empati) Sebuah organisasi jasa 

syariah harus senantiasa memberikan 

perhatian khusus terhadap masing-masing 

pelanggannya yang ditujukan dengan sikap 

komunikatif yang diiringi kepahaman tenang 

kebutuhan pelanggan. Hal inimerupakan 

wujud kepatuhan penyedia jasa terhadap 

perintah Allah SWT untuk selalu peduli 

terhadap kondisi dan kebutuhan orang lain.  

Berdasarkan teori-teori yang telah 

diungkapkan sebelumnya, maka disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan kualitas 

pelayanan adalah suatu penilaian konsumen 

tentang kesesuaian tingkat pelayanan yang 
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diberikan dengan tingkat pelayanan yang 

diharapkannya. 

Kemudian dimensi assurance 

(jaminan) berkenaan dengan pengetahuan atau 

wawasan, kesopanan, santun, kepercayaan diri 

dari pemberi layanan, serta respek terhadap 

konsumen. Baik buruknya pelayanan yang 

diberikan akan menentukan keberhasilan 

lembaga atau perusahaan pemberi jasa 

pelayanan. Dengan memberikan pelayanan 

yang menunjukkan kesopanan dan kelemah-

lembutan akan menjadi jamian rasa aman bagi 

konsumen dan yangakan berdampak pada 

kesuksesan lembaga penyedia pelayanan jasa. 

Berkenaan dengan hal ini, QS.Ali imran / 3: 

159 sebagai berikut : 

             

           

               

                  

        

Artinya :“Maka disebabkan rahmat 

dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap 

keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
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maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun 

bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, 30maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah menyukai orang�orang yang 

bertawakkal kepada-Nya.” 

 

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa 

setiap manusia dituntunkan untuk berlaku 

lemah lembut agar orang lain merasakan 

kenyamanan. Apalagi dalam pelayanan yang 

mana konsumen banyak pilihan, bila pelaku 

bisnis tidak mampu memberikan rasa aman 

dengan kelemah lembutannya maka 

konsumen akan berpindah keperusahaan lain. 

 

e.  E-Ticketing Menurut Perspektif Ekonomi Islam  

Prinsip kemudahan dalam penerapan e-ticketing 

menjadi landasan perusahaan dalam menerapan system 

penjualan tiket, penerapan e-ticketing adalah untuk 

membantu manusia dalam proses muamalah khususnya 

dalam pembelian tiket ditengah perkembangan teknologi 

masa kini. Untuk mengantisipasi  terjadinya arus mudik 

yang membludak dan antrean penumpang yang 

menumpuk, biasanya perusahaan penyedia jasa 

perjalanan atau perusahaan penyeberangan dan layanan 

transportasi lainnya, menerapkan suatu kebijakan online 

tiket sejak jauh-jauh hari. Bahkan jasa perhotelan saat ini 

juga sudah memberlakukan akad booking ticket. 

Mekanisme pemesanan tiket umumnya cukup dengan 

mengakses Aplikasi ataupun website yang disediakan 

oleh perusahaan jasa perjalanan tersebut. 
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Pola akad semacam ini dikenal sebagai akad al-

ijarah al-maushuf fi al-dzimmah, atau biasa disebut 

sebagai reservasi ticket, dalam Fikih Kontemporer 

dikenal sebagai forward ijarah. Kaidah dasar yang 

menjelaskan sahnya akad ijarah adalah menyatakan 

sebagai berikut: 

وَُكلُّ َمااَمگَن اإِلنِْتَفاُع ِبِه َمَع بَ َقاِءَعْيِنِه َصحَّْت ِاَجاَرتُُه ِاَذاُقِدَرْت 
ٍةاَْوَعَملٍ  َفَعُتُه ِبَأَحِداَْمَرْيِن ُمدَّ  َمن ْ

Artinya“Segala benda yang bisa diambil 

manfaatnya, sementara fisiknya masih tetap bisa dijaga, 

adalah sah untuk diijarahkan (disewakan), dengan 

catatan bila manfaatnya barang bisa diserahkan kepada 

penyewa dengan salah satu dari metode, yaitu dengan 

jalan terikat masa, atau dengan jalan menunaikan 

amal.”39
 

Hukum asal dari akad ijarah ini, oleh Syeikh 

Taqiyuddin Al-hushny, sebenarnya dinyatakan sebagai 

tidak sah, karena objek akadnya adalah manfaat, yang 

berarti bukan barang fisik, melainkan barang yang 

sifatnya hissi (non fisik). Setiap barang yang bersifat non 

fisik, dan tidak nampak, pada dasarnya dianggap sebagai 

tidak ada (ma‟dum). Sebab “Adanya barang” adalah sama 

dengan “ketiadaannya” (wujuduhu ka „adamihi). 

َلْلَمَنا ِفِع َوِهَي  َمْوُضوَعة  َجاَرةَ إلِ  ا  ِصحَّ ِةاإِل َجاَرِةِِلَنَّ  َعَد مُ اَْلِقَياُس 
ْعُدْوِم ُغَررُ 

َ
  َمْعُدْوَمة َواْلَعْقُدَعَلى مل

Artinya “Berdasarkan qiyas (dengan  jual beli), hukum 

asal akad ijarah adalah tidak sah, karena ijarah berfokus 

pada (jual beli) manfaat. Semua manfaat, pada dasarnya 

                                                             
39 Kifayatul Akhyar, Juz II, halaman 294 
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adalah tidak ada. Melakukan akad pada barang yang 

tidak ada adalah termasuk tindakan gharar.”40 

Menyewa barang yang bersifat ma‟dum atau tidak 

ada, hukum asalnya adalah tidak boleh, sebagaimana hal 

itu terjadi pada akad jual beli disebabkan unsur gharar 

(penipuan) sebab tidak bisa diketahui secara pasti.  

Ijarah merupakan bagian (juz‟un) dari jual beli. Ibnu 

al-qasim menyatakan: 

ُعُه َصحَّ اَْن ََيَْعَل ِاَجاَرًة اَْوَجًعا  َماَاَجاَن بَ ي ْ
“Sesuatu yang  bisa dijualbelikan, maka sah jika 

diijarahkan atau disayembarakan.”41. 

Karena merupakan bagian dari jual beli, maka 

semua syarat sah yang berkaitan dengan jual beli adalah 

juga berlaku bagi ijarah. Bahkan ulama dari kalangan 

hanafiyah menyatakan bahwa ijarah itu hakikatnya 

adalah “jual beli” dengan objek barang manfaat. 

Dengan demikian, illat diperbolehkannya ijarah 

adalah menjadi sama dengan illat yang berlaku atas jual 

beli salam (pesan) atau bai‟ maushuf fi al-dzimmah. Yang 

nampak di permukaan, illat bolehnya ijarah adalah  hajat 

masyarakat yang bersifat dlarury (primer). Namun, pada 

hakikatnya hajat itu titik awalnya adalah berangkat dari 

unsur dlarurat, yang mana hal ini dilator belakangi oleh 

kaidah yang menyatakan bahwa karena darurat maka 

diperbolehkan  sesuatu yang dilarang. Sementara itu, ada 

satu kaidah lain yang menjadi penjelas dan menyatakan, 

bahwa: Hajat itu menempati derajat dlarurat, baik secara 

                                                             
40 Kifayatu al-Akhyar, II, halaman 294 
41 Syarah Hudud  Ibn  Irfah; Al-Hidayah Al-Kafiyah Al-Syafiyah li Bayani 

Haqaiq al-Imam ibn Irfah al-Wafiyah, hal.  533 
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umum maupun secara khusus, dalam hal kebolehan 

menerjang larangan. 
42 

Lebih lanjut, Syeikh Musthafa Al-zuhaily 

menyatakan: 

Darurat itu merupakan kondisi yang mengharuskan 

melakukan sesuatu yang tidak bisa tidak harus dilakukan. 

Darurat merupakan peringkat tertinggi dari kebutuhan 

seorang manusia.
43

 

 Jika suatu perkara darurat tidak ditunaikan, maka 

akan timbul suatu (kecenderungan yang 

mengkhawatirkan), seperti kekhawatiran munculnya 

binasa disebabkan lapar, atau kondisi yang mengarah 

pada krisis. Adapun hajat, maka bila orang yang berhajat 

itu tidak bisa mendatangkan apa yang dibutuhkannya, 

maka ia tidak binasa, tidak hilang salah satu anggota 

badannya, namun akibat dari ketidaksampaian hajat 

tersebut, ia bisa mengalami kondisi yang 

memprihatinkan, masyaqqah yang berat. 

Hajat merupakan kondisi yang membutuhkan pada 

upaya mencari kemudahan dan kepraktisan pada 

tercapainya sesuatu yang diinginkan. Jadi, posisinya 

berada di bawah kondisi darurat. Kondisi semacam ini 

merupakan kondisi yang senantiasa diperhatikan oleh 

hukum, seterusnya, sampai kapan pun. 
44

 

Darurat hajat, kemudahan dan kepraktisan adalah 

hikmah dari dibolehkannya akad ijarah. Daruratnya 

aplikasi itu disebabkan tidak semua orang memiliki 

kendaraan pribadi untuk ditumpangi. Oleh karenanya, ia 

                                                             
42 Muhammad  Musthofa al-Zuhaily, Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa 

Tathbiqatiha fi al-Madzahib al-Arba‟ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., Juz 1, 

hal 288 
43 Muhammad  Musthofa al-Zuhaily 
44 Muhammad  Musthofa al-Zuhaily,  Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa 

Tathbiqatiha fi al-Madzahib al-Arba‟ah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., Juz 1, 

hal. 288 
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harus menyewa jasanya dengan jalan memesan tiket. 

Dengan diterapkannya akad reservasi tiket, kemudahan 

dan kepraktisan itu bersifat muhaqqaq (nyata). Orang 

tidak lagi mengalami kepayahan (juhd) serta kesulitan 

(masyaqqah) dalam mengantre tiket sehingga 

meninggalkan ruang publik kerjanya. Ketiadaan juhd dan 

masyaqqah yang nyata seperti ini merupakan bagian dari 

madhinnah (indikator) bahwa aplikasi tersebut 

bermanfaat dalam memudahkan masyarakat. 

Berbekal kemanfaatan aplikasi yang bersifat nyata di 

atas, menjadikan akad jual beli barang manfaat (ijarah), 

kendati wujud fisik barangnya tidak nampak (ma‟dum), 

namun karena “manfaat” fisiknya bisa dirasakan, 

menjadikan kebutuhan akan waktu penyerahan jasa 

(waqtu al-qabdli manfaat) dan pelaksanaan “pekerjaan” 

jasa, menjadi sesuatu yang mungkin untuk dilakukan. 

Akad ini termasuk akad ijarah multijasa, ijarah multijasa 

adalah akad pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan 

atas manfaat akan suatu jasa, seperti medical chek up, 

visa, passport, surat rekomendasi dan tiket. 

6. Kepuasan Konsumen  

a. Definisi Kepuasan Konsumen  

  Kepuasan adalah ketika konsumen memenuhi 

kebutuhannya, hal itu merupakan konsumen 

memberikan penilaian terhadap sebuah fitur produk 

atau jasa, atau produk atau jasa itu sendiri. Hal itu 

merupakan suatu kepuasan yang didapatkan kosumen 

yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan.
45

 

 Kepuasan konsumen adalah harapan atau perasaan 

seseorang atas pembelian suatu produk atau jasa. 

Artinya yang diharapkan telah dicapai oleh pelanggan 

                                                             
45 Valerie A. Zeithaml, Marry Jo Bitner, & Dwayne D. Gremler, Service 

Marketing (4 ed.), America New York 10020: McGraw – Hill, 2006 
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sesuai kenyataanya, harapan dan kenyataan inilah yang 

akan menentukan tingkat kepuasan pelangan.
46

 

 Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan (kinerja atau hasil) 

yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. 

Konsumen dapat mengalami salah satu dari tiga tingkat 

kepuasan umum yaitu kalau kinerja di bawah harapan, 

konsumen akan merasa kecewa tetapi jika kinerja 

sesuai dengan harapan pelanggan akan merasa puas dan 

apa bila kinerja bisa melebihi harapan maka pelanggan 

akan merasakan sangat puas senang atau gembira. 

Kepuasan konsumen  dalam hal ini adalah kepuasan 

penumpang, merupakan salah satu inti filsafat konsep 

pemasaran. Sehingga suatu program pemasaran yang 

baik harus dapat mendorong peningkatan perilaku 

konsumen dan keputusan membelinya terhadap produk 

barang ataupun jasa. Kepuasan konsumen ini dapat 

dipenuhi oleh perusahaan melalui  kemudahan dalam 

pelayanan serta jaminan yang akan diberikan oleh 

perusahaan.
47

  

 Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pengertian 

tersebut menurut para ahli, bahwa kepuasan konsumen 

adalah tingkat perasaan seseorang ketika menerima 

produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan serta 

membandingkan kinerja atas produk atau jasa yang 

diterima dengan harapan yang dimiliki, jika produk 

atau jasa yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai 

dengan ekspektasi pelanggan maka pelanggan akan 

merasa kecewa. 

b. Konsep Kepuasan Konsumen   

                                                             
46 Kasmir, “Customer Services Excellent Teori Dan Praktik”, (PT. Raja 

Grafindo Persada: Jakarta, 2017), 236 
47 Muhammad Ariefian Isnan , “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan 

Online Reservation Ticket Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada PT.  
Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang)” (Skripsi Ekonomi Universitas Diponegoro 

Semarang  2013), 23 
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 Menurut Tjiptono, teori-teori kepuasan pelanggan 

meliputi teori mikro, perspektif psikologi dari kepuasan 

pelanggan berdasarkan prespektif TQM. 

 1) Teori Ekonomi Mikro Teori ini mendefinisikan 

bahwa konsumen akan mengalokasikan sumber daya 

langka dalam kondisi dimana perbandingan antara 

kegunaan marginal (margina utility) dan harga tiap 

jasa sama. 

2)  Perspektif Psikologi dari Kepuasan Pelanggan, 

a) Model Kognitif Pelanggan memandang atribut 

yang digunakan ideal karena persepsi dan apa 

yang dirasakan konsumen sesuai harapannya. 

Kepuasan pelanggan ditentukan oleh variabel 

kognitif, yaitu harapan para pembelian dan 

perbedaan antara harapan para pembelian dan 

persepsi purna beli. 

b) Model Afektif mengatakan bahwa penilaian 

pelanggan terhadap suatu jasa tidak semata-

mata berdasarkan subyektif, aspirasi dan 

pengalaman. 

c). Konsep Kepuasan Konsumen dari Perspektif 

Total Quality Management (TQM) didefinisikan 

dari tiga kata yang dimiliki, yaitu Total 

(keseluruhan), Quality (kualitas barang dan jasa), 

Management (tindakan, cara, pengendalian dan 

pengarahan). 

Kepuasan akan mendorong konsumen membeli 

dan mengkonsumsi ulang produk dan jasa tersebut 

sehingga terciptanya loyalitas konsumen terhadap 

perusahaan penyedia produk ataupun jasa. Namun 

sebaliknya, perasaan yang tidak puas akan 

menyebabkan konsumen merasa kecewa dan 
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menghentikan pembelian kembali dan konsumsi produk 

tersebut.
48

 

Menurut Derek dan Rao kepuasan konsumen 

secara keseluruhan akan menimbulkan loyalitas 

pelanggan.
49

 Meningkatnya kepuasan pelanggan 

memiliki dua keuntungan yang diterima perusahaan 

yaitu, mempertahankan pelanggan lama dan kepuasan 

pelanggan lama akan menular kepada pelanggan baru, 

kepuasan ini juga akan berimbas sangat luas pada 

keuntungannya yakni: meningkatnya loyalitas 

pelanggan, mengulang kembali pembelian produknya, 

menambah pembelian, memberikan promosi gratis dari 

mulut ke mulut, dan keuntungan (laba). 

Teori yang menjelaskan bagaimana kepuasan atau 

ketidakpuasan konsumen terbentuk adalah the 

expectancy disconfirmation model, yang 

mengemukakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan 

konsumen merupakan dampak dari perbandingan antara 

harapan konsumen sebelum pembelian dengan yang 

sesungguhnya diperoleh oleh konsumen dari produk 

yang dibeli tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 Ujang Sumarwan, “ Perilaku Konsumen Teori Dan Penerapannya Dalam 

Pemasaran”. Edisi kedua (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 386-388. 
49 Kasmir, “Customer Service Excellent:Teori Dan Praktik”,(Jakarta:PT. 

Rajagrafindo Persada, 2017), 238 
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Gambar 2.1: Model-model diskonfimasi harapan dari 

kepuasan dan ketidakpuasan  

Sumber : Mowen Minor 1998, figure 13-5, hal. 424 

 

Konsumen akan memilki harapan mengenai produk 

tersebut seharusnya berfungsi, harapan tersebut adalah 

standar kualitas yang akan dibandingkan dengan fungsi 

atau kualitas 

 produk yang sesungguhnya dirasakan konsumen.
50

 

fungsi produk yang sesungguhnya dirasakan konsumen 

adalah persepsi konsumen terhadap kualitas produk 

                                                             
50 Ibid. 338 
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tersebut. Ketika konsumen membeli suatu produk, maka ia 

memiliki harapan tentang bagaimana produk tersebut 

berfungsi (product performance). Produk akan berfungsi 

sebagai berikut: 

 Produk berfungsi lebih baik dari yang diharapkan, 

inilah yang disebut sebagai diskonfirmasi positif. 

Jika ini terjadi, maka konsumen akan merasa puas. 

 Produk berfungsi seperti yang diharapkan, inilah 

yang disebut sebagai konfirmasi sederhana. Produk 

tersebut tidak memberikan rasa puas, dan produk 

tersebut pun tidak mengecewakan konsumen. 

Konsumen akan memiliki perasaan netral. 

 Produk berfungsi lebih buruk dari yang 

diharapkan, inilah yang disebut sebagai 

diskonfirmasi negative. Produk yang berfungsi 

buruk, tidak sesuai dengan harapan konsumen akan 

menyebabkan kekecewaan, sehingga konsumen 

merasa tidak puas. 

Seperti yang diperlihatkan Ritz Carlton, pemasar yang 

berhasil adalah pemasar yang secara total memuaskan 

pelanggan dengan menguntungkan. Sebagian besar 

jawabannya terletak pada cara melakukan pekerjaan dengan 

untuk memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi 

pelanggan.
51

 

Sesuai dengan pemaparan teori diatas, loyalitas merek 

dan kepuasan konsumen akan tecipta jika terdapat kecocokan 

antara harapan  dan  kenyataan yang dirasakan konsumen 

pasca mengkonsumsi suatu produk atau jasa. Suatu bisnis bisa 

dikatakan sukses jika berhasil mendapatkan, 

mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Pelanggan 

merupakan satu-satunya alasan suatu perusahaan dapat 

bertahan. Manajer yang meyakini bahwa pelanggan adalah 

                                                             
51 Philip Kotler, Kevin Lane Keller, “Manajemen Pemasaran”, Terjemahan: 

Bob Sabran, Edisi Ketiga Belas, (Jakarta: Erlangga, 2008), 123. 
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satu-satunya “pusat laba” menganggap bahwa diagram 

organisasi tradisional piramid dengan  presiden berada pada 

puncaknya, manajemen di tengah, dan orang-orang garis 

depan (yang memenuhi, melayani, dan memuaskan 

pelanggan), serta pelanggan pada bagian bawah sudah 

ketinggalan zaman. 

 

Gambar 2.2 : Diagram Piramida Organisasi Tradisional 

Perusahaan pemasaran yang berhasil adalah yang 

membalik diagaram piramid tersebut. Pada puncak piramid 

terdapat pelanggan, urutan berikutnya adalah orang-orang 

garis depan, di bawahnya terdapat manajer menengah, yang 

memiliki tugas mendukung orang-orang di garis depan 

sehingga mereka mampu memberikan pelayanan yang baik 

kepada pelanggan, dan piramid paling dasar terdapat 

manajemen puncak yang tugasnya memperkerjakan dan 

mendukung manajer menengah yang baik. 
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Gambar 2.3 : Diagram Piramida Organisasi modern 

yang berorientasi pada pelanggan. 

Diagram di atas menunjukkan bahwa dengan 

mengutamakan pelanggan sebagai prioritas dalam 

pemasarannyalah yang mampu berhasil dalam bisnis 

perusahaannya.
52

 

c. Pengukuran Kepuasan 

 Pengukuran kepuasan konsumen memiliki enam 

konsep inti yaitu sebagai berikut.  

1) Kepuasan Pelanggan Keseluruhan (Overall 

Customer Satisfaction)  

Dalam konsep ini, cara mengukur kepuasan 

pelanggan yaitu langsung menanyakan kepada 

pelanggan seberapa puas mereka dengan produk 

atau jasa suatu perusahaan. Penilaiannya meliputi 

mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap 

produk dan/atau jasa perusahaan bersangkutan 

serta membandingkan dengan tingkat kepuasan 

pelanggan terhadap perusahaan pesaing.  

2) Dimensi Kepuasan Pelanggan  

Kepuasan pelanggan di ukur dengan empat 

langkah. Pertama, mengidentifikasi dimensi-

dimensi kunci kepuasan pelanggan. Kedua, 

meminta pelanggan menilai produk dan/atau jasa 

perusahaan. Ketiga, meminta pelanggan menilai 

produk dan/atau jasa perusahaan pesaing 

berdasarkan item yang sama. Dan keempat, 

meminta para pelanggan untuk menentukan 

dimensi yang penting dalam menilai kepuasan 

pelanggan.  

                                                             
52 Philip Kotler, Kevin Lane Keller, “Manajemen Pemasaran”, 

Terjemahan: Bob Sabran, Edisi Ketiga Belas, (Jakarta: Erlangga, 2008), 135 
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3) Konfirmasi Harapan (Confirmation Of 

Expectations) 

Kepuasan diukur berdasarkan 

kesesuaian/ketidaksesuaian antara harapan 

pelanggan dengan kinerja Produk/Jasa 

perusahaan.  

4) Niat Beli Ulang (Repurchase Intention)  

Konsep ini, caranya adalah dengan 

menanyakan pelanggan secara langsung apakah 

akan membeli produk atau menggunakan jasa 

perusahaan lagi.  

5) Kesediaan Untuk Merekomendasi (Willingness 

To Recommend) 

Kesediaan pelanggan untuk 

merekomendasikan produk/jasa kepada teman 

atau keluarganya menjadi ukuran penting untuk 

dianalisis dan ditindakanjuti dalam kasus 

pembelian produk/jasa yang pembelian ulangnya 

relatif lama. 

6) Ketidakpuasan Pelanggan (Customer 

Dissatisfaction) 

Ketidakpuasan pelanggan meliputi 

complaint, return atau pengembalian produk, 

biaya garansi, product recall (penarikan kembali 

produk dari pasar), gethok tular negatif, dan 

defections (konsumen yang beralih ke pesaing). 

 

d. Metode Pengukuran Kepuasan Konsumen  
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 Menurut Kotler dan Keller untuk mengukur 

kepuasan pelanggan ada empat metode yaitu sebagai 

berikut.
53

 

 

1) Sistem keluhan dan saran  

Setiap perusahaan yang berpusat pada 

pelanggan hendaknya memberi kesempatan 

kepada pelanggannya untuk menyampaikan 

keluhan, kritik dan saran kepada perusahaan. Hal 

ini dapat dilakukan dengan berbagai media 

seperti kotak saran, telepon layanan konsumen, 

dan kartu komentar. Dari informasi tersebut, 

perusahaan dapat dengan cepat memperbaiki 

masalah-masalah yang ada sehingga tidak lagi 

mengganggu kenyamanan pelanggan dalam 

menggunakan produk atau jasa perusahaan.    

2) Ghost/Mystery Shopping  

Ghost/mystery shopping dilakukan dengan 

cara mempekerjakan beberapa orang (ghost 

shoppers) untuk berperan menjadi pelanggan 

potensial perusahaan dan pesaing. Tujuannya 

untuk menggali informasi mengenai kekuatan 

dan kelemahan perusahaan itu sendiri dan 

perusahaan pesaing. Selain itu tugas ghost 

shoppers juga untuk mengetahui secara langsung 

bagaimana kinerja karyawan.  

3) Lost Customer Analysis  

 Perusahaan seyogyanya menghubungi dan 

menanyakan kepada pelanggan yang telah 

berhenti membeli produk atau jasa dan beralih 

kepada pesaing, agar perusahaan dalam 

                                                             
53 Fandy tjiptono, Pemasaran Jasa-prinsip, penerapan, dan penelitian 

(Andi Offset : Jakarta, 2014), 369-370 
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mengetahui permasalahan dan dapat segera 

memperbaikinya.  

4) Survei Kepuasan Pelanggan  

Sebagian besar perusahaan melakukan 

penelitian melalui survei untuk mengukur 

kepuasan pelanggan. Umumnya sebagian besar 

penelitian mengenai kepuasan pelanggan 

menggunakan metode survey, baik via pos, 

telepon, e-mail, maupun wawancara langsung. 

Melalui survey dengan pengukuran kualitas. 

Dengan metode ini, perusahaan dapat 

memperoleh tanggapan dan umpan balik dari 

pelanggan.
54

 

e. Tipe – Tipe Kepuasan Dan Ketidakpuasan Konsumen 

Staus dan  Nenhauss yang dikutip oleh Tjiptono  

membedakan tipe-tipe kepuasan dan ketidakpuasan 

berdasarkan kombinasi antara emosi-emosi spesifik 

terhadap penyedia jasa dan minat berperilaku untuk 

memilih lagi pernyedia jasa yang bersangkutan yaitu:   

a. Demanding Customer Satisfaction 

 Tipe ini merupakan tipe kepuasan aktif, relasi 

dengan penyedia jasa diwarnai emosi positif, 

terutama optimism dan kepercayaan. Berdasarkan 

pengalaman positif  

di masa lalu, konsumen dengan tipe ini berharap 

bahwa penyedia jasa akan mampu memuaskan 

ekspektasi mereka yang semakin meningkat 

dimasa depan, selain itu mereka bersedia 

meneruskan relasi memuaskan dengan penyedia 

jasa. 

 

                                                             
54Andika Febrianta, Indrawati., “Pengaruh Kualitas Layanan Mobile 

Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Bank BCA Di Kota Bandung”. E-Proceeding 

Of Management ISSN: P2355-9357, Vol. 3 No 3, (Desember 2015),  4.   
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b.  Stable Customer Satisfaction 

 Konsumen tipe ini memiliki tingkat aspirasi 

pasif dan berperilaku yang demanding. Emosi 

positifnya terhadap penyedia jasa bercirikan 

steadiness dan trust dalam relasi yang terbina 

saat ini mereka menginginkan segala sesuatunya 

tetap sama berdasarkan pengalaman-pengalaman 

positif yang telah terbentuk hingga saat ini, 

mereka bersedia melanjutkan relasi dengan 

penyedia jasa. 

c. Resigned Customer Satisfaction 

Konsumen dalam tipe ini juga merasa puas, 

namun kepuasannya bukan disebabkan oleh 

pemenuhan ekspektasi namun lebih didasarkan 

bahwa tidak realistis untuk berharap lebih. 

Perilaku konsumen tipe ini cenderung pasif, 

mereka tidak bersedia melakukan berbagai upaya 

dalam rangka menuntut perbaikan situasi. 

d. Stable Customer Dissatisfaction 

Konsumen dalam tipe ini tidak puas terhadap 

kinerja penyedia jasa, namun mereka cenderung 

tidak melakukan apa-apa. Relasi mereka dengan 

penyedia jasa diwarnai emosi negatif dan asumsi 

bahwa asumsi mereka akan dipenuhi dimasa 

datang, mereka juga tidak melihat adanya 

peluang untuk perubahan dan perbaikan. 

e. Demanding Customer Dissatisfaction 

  Tipe ini bercirikan tingkat aspirasi aktif dan 

perilaku demanding. Pada tingkat emosi, 

ketidakpuasannya menimbulkan protes dan 

oposi.
55 

                                                             
55 Fandy Tjiptono, Service Management Mewujudkan Layanan Prima, Edisi 

2. (Yoyakarta; Andi 20011), 303 
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  Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pelanggan adalah performa produk dan jasa, kualitas 

produk, kualitas pelayanan, emosional, harga dan nilai 

yang sesuai dengan harapan pelanggan. 

f. Dimensi Dan Indikator Kepuasan Konsumen 

Dimensi dan indikator kepuasan untuk mengukur 

sebuah variabel diperlukan dimensi dan indikator dari 

variabel tersebut. Kepuasan konsumen memiliki dua 

dimensi yaitu:  

1) Kinerja 

 Kinerja adalah hasil nyata dari sebuah 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan 

terhadap konsumen. Dalam penelitian ini dimensi 

kinerja memiliki indikator sebagai berikut:  

a) Kepuasan atas kemampuan perusahaan 

dalam melayani penumpang dengan   tepat. 

b) Kepuasan atas kesigapan karyawan dalam 

melayani penumpang.  

2) Harapan 

 Harapan adalah perkiraan atau keyakinan 

pelanggan mengenai apa yang akan diterimanya. 

Dimensi harapan memiliki indikator sebagai 

berikut:  

a) Kepuasan atas terpenuhinya harapan 

penumpang.  

b) Kepuasan atas kemampuan perusahan 

melayani penumpang dibandingkan   dengan 

pesaing 

 Dengan terciptanya kepuasan pelanggan maka akan 

memberikan dampak positif bagi perusahaan tersebut 

antara lain hubungan antara perusahaan dan pelanggan 

menjadi harmonis, meningkatnya pembelian ulang, 
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terciptanya promosi dari mulut ke mulut oleh pelanggan, 

dan terciptanya loyalitas pelanggan.
56

 

g. Kepuasan penumpang dalam perspektif Islam  

Menurut pandangan Islam, yang menjadi tolak ukur 

dalam menilai kepuasan pelanggan adalah standar 

syariah. Kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam 

adalah perbandingan antara harapan terhadap produk 

dengan kenyataan yang diterima.
57

 sebagai pedoman 

untuk mengetahui tingkat kepuasan yang dirasakan 

konsumen, maka sebuah perusahaan harus melihat 

kinerja yang berkaitan dengan :  

1) Sifat Jujur 

 Sebuah perusahaan harus memiliki sifat jujur 

kepada seluruh personel yang terlibat dalam 

perusahaan tersebut baik dari internal maupun 

eksternal. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. 

yang berbunyi: 

ًعا ِفيِه اْلُمْسِلُم َأخُ  و اْلُمْسِلِم ََل َيَِلُّ ِلُمْسِلٍم بَاَع ِمْن َأِخيِه بَ ي ْ
 َعْيب  ِإَلَّ بَ ي ََّنُه َلهُ 

Artinya: Muslim itu adalah saudara muslim. 

Tidak boleh bagi seorang muslim, apabila ia 

berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat, 

kecuali diterangkannya.(HR. Ahmad dan Thobrani).
58

 

2) Sifat qana,ah, 

   Sifat qana‟ah adalah salah satu ciri sifat yang 

menunjukkan kesempurnaan iman, karena sifat ini 

                                                             
56 Danang Sunyoto, “dasar-dasar manajemen pemasaran”, Yogyakarta : 

CAPS (2013), 38 - 39 
57 Iin Yusmania, “Efektivitas Dan Risiko Penggunaan Mobile Banking 

Terhadap Kepuasan Mahasiswa Dalam Bertransaksi Di Bank Syariah Mandiri 

(BSM)” (Skripsi Ekonomi UIN Raden Intan Lampung  Tahun 2020), 63 
58 Yusuf Qardawi, Etika dan Noram Ekonomi islam, (Jakarta: Gema Insani 

Press,1997), 178. 
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menunjukkan keridhaan terhadap ketentuan 

pembagian rezeki.
59

 

3) Sifat amanah  

  Amanah berarti memiliki tanggungjawab dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban. Amanah 

ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, 

pelayanan yang optimal dan ihsan. Amanah yaitu 

tidak mengambil hak yang bukan miliknya, tidak 

mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak 

mengurangi hak orang lain baik dalam hal harga 

ataupun lainnya. Dalam berdagang dikenal dengan 

istilah “menjual dengan amanah” artinya penjual 

menjelaskan ciri-ciri, kualitas dan harga barang 

dagangan kepada pembeli tanpa melebih-

lebihkannya.
60

 

4) Benar (lurus)  

  Benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang 

mukmin, bahkan ciri para nabi. Bencana terbesar 

dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan 

dusta dan batil. Misalnya berbohong dalam 

mempromosikan barang dan menetapkan harga, 

oleh sebab itu, salah satu sifat yang terpenting dan 

diridhai Allah SWT ialah kebenaran. Berdusta 

dalam berdagang sangat dilarang dalam Islam, 

terlebih jika disertai dengan sumpah palsu atas 

nama Allah.
61

  

Dalam Hadits mutafaq‟alaih dari hakim bin 

hazm disebutkan bahwa: 

 

                                                             
59 Ibid  
60 Ibid   
61 Rizki Febriani, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pelanggan Koran Harian Fajar di Kota Makasar”, (Skripsi Ekonomi UIN Alauddin 

Makassar, Makassar, 2017),  41 
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َقاَفِإْنَصَدَقا اْلبَ ي َِّعانِِباْْلَِيارَِماَلْمَيتَ َفرَّ 
 َوبَ ي ََّناُرزَِقابَ رََكَةبَ ْيِعِهَماَوِإْنَكَذبَا وََكَتَما ُمَُِق بَ رََكُة بَ ْيِعِهَما

 Artinya:“Penjual dan pembeli bebas memilih 

selama belum putus transaksi, jika keduanya 

bersikap benar dan menjelaskan kekurangan 

barang yang diperdagangkan maka keduanya 

mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun, 

jika keduanya saling menutupi aib barang 

dagangan itu dan berbohong maka jika mereka 

mendapatkan laba, hilanglah berkah jual beli itu”. 

(Hr. Hakim bin hazm) 

5) Berbuat baik terhadap sesama dan tidak saling 

membedakan 

 Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam kita 

sebagai umat muslim harus berbuat baik kepada 

sesama. Hal ini tampak dalam Al-Quran surat An-

nisa’ ayat 36, yang menyatakan bahwa: 

                  

                

             

                

             

 Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan 



 
 

66 

berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, 

karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang 

jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba 

sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang sombong dan membangga-

banggakan diri.(An-Nisa;36) 

 Berdasarkan ayat di atas mengajarkan kepada 

kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia 

dengan tidak melihat pangkat, keturunan, ataupun 

hartanya. Dapat juga disamakan dengan berbuat 

baik dalam pelayanan yang diberikan. Dalam 

masalah pelayanan juga dapat di artikan melayani 

dengan rendah hati dan tidak sombong. 

Tujuan setiap pemasaran adalah menimbulkan 

kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen puas 

terhadap jasa tersebut atau terhadap pelayanannya, 

konsumen akan melakukan pembelian ulang. Jika 

konsumen tidak puas, dia tidak akan melakukan 

pembelian ulang dan akan memberikan reaksi negatif 

serta menginformasikan reaksi negatif itu kepada 

keluarga, sahabat, sehingga pemasaran produk 

tersebut tidak mencapai sasaran. Hal ini dapat 

menimbulkan kegagalan bagi perusahaan.
62

 

Untuk mengimplementasikan marketing concept, 

perusahaan harus memiliki informasi yang lengkap 

tentang keinginan konsumen agar produk yang dijual 

sesuai dengan selera konsumen dan dapat terjual 

dengan sendirinya.
63

 

Preferensi konsumsi dan alokasi anggaran 

seorang muslim itu mencakup 4 pilihan, yaitu pilihan 

pertama terdiri dari kebutuhan duniawi (wordly 

                                                             
62 Nana Herdiana, Manajemen Bisnis Syariah dan 

Kewirausahaan,(Bandung;  Pustaka Setia, 2013), 242. 
63 Ibid, hal 240 
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needs) dan kebutuhan ibadah (cause of Allah) pilihan 

kedua terdiri dari konsumsi masa sekarang (present 

consumption) dan konsumsi masa depan (future 

consumption), pilihan ketiga terdiri dari kebutuhan 

daruriyyah (essentials), kebutuhan hajiyyah 

(complimentarities) dan kebutuhan tahsiniyyah 

(amelioratories) dan pilihan keempat terdiri dari 

berbagai pilihan bebas (choice between substitutes). 

Preferensi konsumsi dalam Islam mencakup pilihan 

tersebut diatas, sedangkan ekonomi konvensional 

hanya membatasi pada pilihan kedua dan keempat 

saja dan mengabaikan pilihan kesatu dan ketiga. Hal 

ini disebabkan oleh konsep rasionalitas dalam 

ekonomi konvensional yang digerakkan oleh motif 

self interest sehingga motif tersebut akan 

mempengaruhi proses keputusan konsumen.
64

 

Sementara itu, dalam ekonomi Islam, preferensi 

konsumsi seorang muslim dimotivasi oleh maslahah, 

sehingga pilihan konsumsinya selalu berupaya untuk 

menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat, 

Berdasarkan uraian diatas maka, pada prinsipnya etika 

konsumsi Islam meliputi konsumsi berorientasi dunia 

dan akhirat, keutamaan prioritas pemenuhan 

kebutuhan, konsumsi dengan memperhatikan etika 

dan norma, tidak melakukan kemubaziran, konsumsi 

dengan mengutamakan kesederhanaan.
65

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dimensi 

kepuasan seorang muslim dalam mengkonsumsi suatu 

produk atau jasa dapat terlihat dengan cara: 

1. Minat penggunaan ulang produk/jasa sesuai 

dengan kebutuhan 

                                                             
64 Anita Rahmawaty, Ekonomi Mikro Islam,  (Kudus; Nora Media 

Enterprise, 2011), 79 
65 Anita Rahmawaty, hal. 80 
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2. Merekomendasikan kepada orang lain sebagai 

bentuk syiar Islam 

3. Mengatakan sesuatu tentang kebaikan produk atau 

jasa sebagai wujud sikap jujur 

4. Penggunaan produk atau jasa dengan 

mengutamakan kesederhanaan. 

  

B. Penelitian terdahulu  

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian 

terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini 

dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

N

o 

Penelitian 

(tahun) 

Judul 

penelitian 

Metode 

analisa 

Hasil 

penelitian 

1 Sesaria 

Agung P, 

Kertahadi, 

Riyadi, jurnal 

administrasi 

bisnis, vol 2 

no 1 februari 

2015 

Pengaruh 

penggunaan e-

ticketing 

terhadap 

kepuasan 

pelanggan 

(studi pada 

PT. Masindo 

buana wisata 

di kota 

malang) 

Analisis 

deskriptif, uji 

asumsi 

klasik, 

regresi linear 

berganda dan 

analisis 

regresi 

parsial. 

Hasil 

penelitian 

ini 

menunjukan 

kemudahan 

penggunaan, 

kualitas 

informasi, 

desain 

website, 

keamanan 

pembayaran, 

dan 

interaktivita

s 

memberikan 

kontribusi 

yang positif 
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terhadap 

peningkatan 

kepuasan 

pelanggan 

2 Artika 

Surniandari, 

haryani, 

jurnal 

ekonomi dan 

pembanguna

n vol 25, no 

1, 2017 

Pengaruh 

penerapan e-

ticketing 

terhadap 

tingkat 

kepuasan dan 

loyalitas 

pengguna jasa 

kereta (the 

effect of e-

ticketing on 

the level of 

satisfaction 

and loyalty of 

train service 

users) 

Uji validitas 

dan 

realibilitas, 

uji asumsi 

model 

Hasil 

penelitian 

ini 

menemukan 

pengaruh 

positif dan 

signifikan 

antara 

kualitas 

system, 

kualitas 

informasi 

dan kualitas  

pelayanan e-

ticketing  

terhadap 

kepuasan 

pengguna 

(user 

satisfaction) 

dan loyalitas 

pelanggan. 

3 Margaretha 

Pupita 

Aviantari 

Loven, J. 

Elyawati, 

Pengaruh 

teknik e-

ticketing 

terhadap 

kepuasan dan 

dampaknya 

terhadap 

minat 

pembelian 

Analisis 

deskriftif, 

regresi linier 

berganda dan 

regresi linier 

sederhana 

Penelitian 

ini 

menunjukan 

bahwa e-

ticekting 

berpengaruh 

positif 

kepada 

kepuasan 
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ulang dan 

wom 

konsumen 

dan 

kepuasan 

konsumen 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

niat 

pembelian 

ulang dan 

wom 

4 Eddy zahyan 

paulusi, 2019 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruh

i kepuasan 

penumpang 

terhadap 

pengguna jasa 

transportasi di 

semarang 

(study kasus 

bus damri 

jurusan 

pucang 

gading-

ngaliyan) 

Teknik 

regresi linier 

berganda 

dengan 

program spss 

ver 13,0 

Hasilnya 

antara 

kenyaman, 

harga tiket 

dan 

pelayanan 

ada 

pengaruh 

yang positif 

dan 

signifikan 

secara 

parsial 

terhadap 

kepuasan 

penumpang 

5 Andrie 

pramesti r 

2012 

Pengaruh 

penerapan e-

ticketing 

terhadap 

loyalitas 

konsumen di 

pt. Garuda 

indonesia 

Metode 

statistic 

rankspearma

n (rs) uji 

hipotesis, dan 

koefien 

korelasi. 

Pengaruh e-

ticket 

terhadap 

loyalitas 

pelanggan 

garuda 

indonesia 

adalah 
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(persero) tbk berarti atau 

dapat 

memberikan 

pengaruh. 

Data diperoleh penulis tahun 2020 

Pada tabel 2.1 beberapa penelitian di atas, maka ada 

perbedaan dengan  penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu 

perbedaan varibel penelitian, dalam penelitian ini penulis yang 

hanya meneliti variable e-ticketing dan variable kepuasan saja, 

perbedaan pada tempat penelitian serta pada penelitian ini penulis 

memfokuskan penelitian dengan analisis ekonomi Islam. 

 

C. Hubungan E-Ticketing Dengan Kepuasan Pelanggan 

Dalam upaya mempertahankan pelanggan, banyak 

perusahaan memfokuskan perhatian dengan meningkatkan 

tingkat kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan tentu 

saja merupakan suatu ukuran kunci, karena kepuasan pelanggan 

mengarahkan ke loyalitas pelanggan dan profitabilitas 

perusahaan. 

E-ticketing yaitu sebuah metode perdagangan, pembelian 

dan penjualan tiket dari berbagai produk jasa khususnya jasa 

perjalanan melalui media internet dan komputer. Sementara 

memepertahankan standar keselamatan penumpang, sejumlah 

penyedia jasa transportasi telah mengadopsi layanan penuh e-

ticketing sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan layanan 

kepelanggan. Sehingga e-ticketing merupakan suatu bentuk 

pelayanan jasa yang diberikan oleh penyedia jasa kepada calon 

pengguna jasa dengan tujuan memudahkan calon penumpang 

dalam menentukan pilihan tanpa harus pergi kea gen penjual 

tiket. Dikarenaka e-ticket merupakan bentuk dari pelayanan jasa, 

maka e-ticket biasa dikategorikan bentuk kualitas jasa yang 
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dikembangkan oleh organisasi atau perusahaan dimana pada 

kasus ini perusahan pelabuhan penyeberangan.
66

 

Kualitas jasa adalah semacam tingkat kemampuan suatu jasa 

dengan segala atributnya yang secara riel disajikan sesuai dengan 

yang diharapkan konsumen. Harapan konsumen mempunyai 

peran dalam menentukan kualitas suatu produk baik barang atu 

jasa dan kepuasan kosnumen. Selama produk memberikan 

keuntungan yang maksimal dihati konsumen, maka konsumen itu 

akan merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh 

perusahaan sehingga akan menguntungkan perusahaan.
67

 

Terciptanya kepuasan pelanggan akan memeberikan banyak 

manfaat bagi kedua belah pihak antara lain membina hubungan 

yang harmonis anatara konsumen dengan perusahaan 

memberikan dasar bagi pembelian ulang dan terciptanya 

konsumen yang loyal, serta membentuk komunikasi dari mulut ke 

mulut (word of mouth.68  

Kepuasan konsumen sangat diharapkan oleh perusahaan 

selain dapat meningkatkan loyalitas dan laba, juga merupakan 

alat promosi yang paling baik. Karena pelanggan yang puas akan 

bersikap loyal dan dengan senang hati menceritakan 

pengalamanya menggunakan produk (barang/jasa) dari 

perusahaan tersebut. 

 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang 

menggambarkan alur pikiran peneliti, dalam memberikan 

penjelasan kepada orang lain, mengapa ia mempunyai anggapan 

seperti yang diutarakan dalam hipotesis.
69

 

                                                             
66 Nicholas Beinz, Electronic Ticketing; Electronic Business Course; 

Fribourgh Project Paper. 2008),14  
67 Buchari Alma, Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa ( Bandung ; 

Alphabet 2004), 293 
68 Fandy Tjiptono, , Edisi Kedua (Yogyakarta ; Andi. 2002), 111 
69 Anak Agung, P Dan  Aniek Yuesti : Metode Penelitian Bisni Kuantitatif 

Dan Kualitatif (Bali ; Noah Aletheia 2020), 33 
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Menurut Kotler  kepuasan sebagai perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang di alami setelah membandingkan persepsi 

kinerja atau hasil suatu produk dengan harapan-

harapannya.kepuasan sangat bermanfaat untuk menentukan 

kekuatan pengaruhnya terhadap pelayanan yang diberikan.  

Untuk memudahkan pemahaman mengenai keseluruhan 

rangkaian penelitian, maka disusunlah kerangka pikir penelitian 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 : Kerangka Pikir 

E. Hipotesis 

  Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan 

penelitian yang diturun mkan dari kerangka pemikiran yang telah 

dibuat. Hipotesis merupakaan pernyataan yang belum pasti 

tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada penelitian 

kuantitatif, hipotesis lazim dituliskan dalam sub-bab tersendiri. 

Hipotesis merupakan dugaan sementara dari jawaban rumusan 

masalah penelitian dimana hipotesis nol atau tidak berpengaruh 

dilambangkan dengan h0 dan hipotesis alternative atau 

berpengaruh dilambangkan dengan Ha.  

Selanjutnya adapun hipotesis penelitian ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Pengaruh kualitas pelayanan e-ticketing (X1) tehadap 

kepuasan penumpang (Y) 

Kualitas layanan sebagai perbandingan antara harapan 

pelanggan dan persepsi mereka tentang kualitas layanan 

pelanggan yang diberikan. Apabila pengguna sistem 

Kepuasan 

Pelanggan (Y) 

 

Kualitas Sistem  

 

 

 

Kualitas Informasi 

 

 

Kualitas Pelayanan  
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informasi rail ticketing system merasakan bahwa kualitas 

layanan yang diberikan oleh karyawan baik, maka ia akan 

cenderung untuk merasa puas menggunakan sistem 

tersebut. Diprediksi bahwa semakin tinggi kualitas 

layanan yang diberikan akan berpengaruh terhadap makin 

tingginyamtingkat kepuasan pengguna.
70

 sehingga 

hipotesa dapat diuraikan yakni kualitas pelayanan  

berpengaruh secara positif terhadap kepuasan pengguna. 

H1 :  Kualitas pelayanan (e-ticketing) berpengaruh 

secara positif terhadap kepuasan konsumen. 

b. Pengaruh kualitas sistem e-ticketing (X2) terhadap 

kepuasan konsumen (Y) 

Kualitas sistem merupakan karakteristik dari 

informasi yang melekat mengenai sistem itu sendiri yang 

mana kualitas sistem merujuk pada seberapa baik 

kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, dan 

kebijakan prosedur dari sistem informasi yang dapat 

menyediakan informasi kebutuhan pemakai. Tujuan 

diterapkan sistem baru tiket online atau yang disebut rail 

ticketing system ini diharapkan semakin mempercepat 

pelayanan dan memudahkan pemakai jasa angkutan 

dalam mendapatkan tiket. 

Dari penelitian Artika  dan Haryani, memberikan 

bukti empiris bahwa penelitian ini menemukan pengaruh 

positif dan signifikan antara kualitas sistem terhadap 

kepuasan pengguna (user satisfaction).
71

  

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, mereka 

menyimpulkan bahwa ternyata terdapat hubungan positif 

antara system quality dengan user satisfaction. Dari 

uraian diatas dapat diajukan hipotesa yakni kualitas 

                                                             
70 Parasuraman, et al. 1985. Pelayanan Pelanggan yang Sempurna. Kunci 

Ilmu : Yogyakarta. 
71 Artika Surniandari, Haryani, Pengaruh Penerapan E-Ticketing Terhadap 

Tingkat Kepuasan Dan Loyalitas Pengguna Jasa Kereta (Jurnal Ekonomi Dan 

Pembangunan Vol 25, No. 1, 2017), 51 
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sistem e-ticketing berpengaruh secara positif terhadap 

kepuasan penumpang. 

H2 : Kualitas sistem e-ticketing berpengaruh positif 

terhadap kepuasan konsumen. 

c. Kualitas Informasi (X3)  Terhadap Kepuasan Penumpang 

Kualitas informasi adalah “tingkat dimana informasi 

memiliki karakteristik isi, bentuk, dan waktu, yang 

memberikannya nilai buat para pemakai akhir tertentu”. 

Suatu sistem dari penggunaan IT harus dapat 

menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan 

keputusan dalam suatu perusahaan/organisasi. Oleh 

karena itu semua itu tergantung pada kualitas informasi 

yang dihasilkan dalam  pengujiannya, Seddon 

menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara 

system quality dan user satisfaction.
72

 dari uraian diatas 

dapat diajukan hipotesa yakni kualitas informasi e-

ticketing berpengaruh positif terhadap kepuasan 

pengguna 

H3: Kualitas informasi e-ticketing berpengaruh 

secara positif terhadap kepuasan  

Penerapan e-ticketing merupakan pelayanan 

pembelian tiket elektronik  menggunakan media internet 

dan komputer, pelayanan yang diberikan oleh perusahaan 

jasa dalam rangka memuaskan konsumen dengan cara 

memberikan atau menyampaikan jasa yang melebihi 

harapan konsumen.
73

 

Kepuasan atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh 

individu merupakan hasil dari perbandingan atau 

kesenjangan yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap 

                                                             
72 Winda Et Al, Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas 

Pelayanan Rail Ticketing System (RTS) Terhadap Kepuasan Pengguna (Studi Empiris 

Pada pt. Kereta api indonesia (persero) daop 9 jember)E-Journal Ekonomi Bisnis Dan 

Akuntansi, 2014, Volume 1 (1), 53 
73 Tjiptono Fandi, Strategi Pemasaran. Edisi Kedua ( 
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berbagai macam hal yang sudah diperolehnya dari 

pekerjaan dan yang menjadi harapannya. Kepuasan akan 

dirasakan oleh individu tersebut bila perbedaan atau 

kesenjangan antara standar pribadi individu dengan apa 

yang di peroleh  dari pekerjaan kecil, sebaliknya 

ketidakpuasan akan dirasakan oleh individu  bila 

perbedaan atau kesenjangan antara standar pribadi individu 

apa yang  diperoleh dari pekerjaan besar.
74

 

Berdasarkan penelitian terdahulu dalam penelitian 

pengaruh penggunaan e-ticketing terhadap kepuasan 

pelanggan. Berdasarkan model hubungan antara e-ticketing 

dengan kepuasan konsumen serta hasil penelitian yang 

menunjukan hasil bahwa penggunaan e-ticketing dapat 

memberikan kontribusi  yang baik atau positif dalam 

meningkatkan kepuasan pelanggan.
75

  penulis mengajukan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

 Ha: Penerapan (kualitas sistem, kualitas 

informasi, kualitas pelayanan)  e-ticketing memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan 

konsumen 

 

F. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah : suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulan.
76

 

a. Variabel Independen (bebas) atau X 

                                                             
74 Wexley, Yukl,  Prilaku Organisasi Dan Psikologi Personalia. 

(Jakarta:Rineka Cipta,2006), 98 
75 Sesaria Agung P, Pengaruh Penggunaan E-Ticketing Terhadap Kepuasan 

Pelanggan, (Jurnal Administrasi Bisnis, Vol 3 no, 1 2015) 
76Anang Agung, A. Yuesti, Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan 

Kualitatif (Bali: CV. Noah Aletheia, 2019), 21 
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Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, 

prediktor, antecedent. Dalam bahasa indonesia sering 

disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Pada penelitian ini terdapat variabel 

independen, yaitu  kualitas layanan e-ticekting (X1), 

kualitas sistem e-tiketing (X2), kualitas informasi e-

tiketing (X3). 

b. Variabel Dependen (terikat) atau Y 

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, 

kriteria, konsekuen. Dalam bahasa indonesia sering 

disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat 

merupakan variabel yang ditentukan atau dipengaruhi 

atau tergantung oleh variabel bebas. Pada penelitian ini, 

yaitu kepuasan penumpang (Y) sebagai variabel 

dependen.  

2. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah variabel penelitian yang 

dimaksudkan untuk memahami arti setiap indikator variabel 

penelitian sebelum dilakukan analisis, instrument, serta 

sumber pengukuran yang berasal darimana
77

. Adapun definisi 

operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

a. E-ticketing (X) 

E-ticketing yaitu : sebuah metode perdagangan, 

pembelian, dan penjualan tiket dari berbagai produk 

jasa khususnya jasa perjalanan melalui media internet 

dan komputer. Penerapan e-ticketing  diukur dengan 

                                                             
77 V. Wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi,  

(Yogyakarta; Pustaka Baru Press, 2015),  75 
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menggunakan dimensi kualitas informasi, kualitas 

sistem dan kualitas pelayanan.
78

 

1) Kualitas sistem (X1) Kualitas sistem adalah 

pengukuran proses sistem informasi yang berfokus 

pada hasil interaksi antara pengguna dan sistem. 

Kualitas system dapat diukur dengan melihat unsur 

penting penggunaan sistem yakni konsistensi, 

(concitancy), kemudahan penggunaan (easy of 

use), kejelasan dalam berinteraksi (clarty of 

interaction), kemudahan dalam membaca (easy of 

use) pengaturan informasi (information 

aranggement) kecepatan (speed) dan rancangan 

website?lay out. 

2) Kualitas informasi (X2) mempunyai atribut-atribut  

seperti informasi yang diperoleh dari sebuah 

system, keakuratan informasi, relevansi informasi, 

ketepatan waktu dan kelengkapan informasi, 

kualitas informasi yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah persepsi pemakai mengenai 

kualitas informasiyang dihasilkan oleh penumpang 

dari website dan aplikasi ferizy yang digunakan 

penumpang guna mendapatkan infomasi yang 

dibutuhkan. 

3) Kualitas layanan (X3) adalah perbandingan antara 

harapan pelanggan dengan persepsi mereka tentang 

kualitas layanan pelanggan yag diberikan. Apabila 

pengguna website/aplikasi ferizy meraskan bahwa 

kualitas yang diberikan perusahaan baik, maka 

pelanggan akan cenderung merasa puas 

menggunakan sistem tersebut. Kualitas layanan 

memiliki indikator, Keandalan, Daya tanggap, 

Jaminan, Empati, Ketersediaan 
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b. Kepuasan penumpang (Y) 

Menurut Kotler kepuasan konsumen adalah hasil 

yang dirasakan oleh pembeli yang mengalami kinerja 

sebuah perusahaan yang sesuai dengan harapannya. 

Dalam hal ini, pelanggan akan mendapatkan rasa puas 

apabila layanan yang diberikan oleh penyelenggara 

layanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. 

Indikator kepuasan konsumen dalam islam yaitu : 

1) Minat penggunaan ulang produk/jasa sesuai 

dengan kebutuhan 

2) Merekomendasikan kepada orang lain sebagai 

bentuk syiar Islam 

3) Mengatakan sesuatu tentang kebaikan sistem 

e-ticketing ferizy sebagai wujud sikap jujur 

4) Penggunaan produk atau jasa ferizy dengan 

mengutamakan kesederhanaan. 

Tabel 2.2 

Definisi Operasional 

Variabel Definsi 

Operasional 

Indikator Pertanyaan Skala 

Kualitas 

Sistem 

(KS) 

 

Kualitas 

sistem 

merupakan 

karakteristik 

dari 

informasi 

yang melekat 

mengenai 

sistem itu 

sendiri yang 

mana 

kualitas 

system 

merujuk pada 

seberapa baik 

kemampuan 

Kemudahan 

Penggunaan (easy 

of use) 

Aplikasi dan website 

ferizy mudah digunakan 

serta diakses 

Likert 

Penggunaan Ferizy 

menghemat waktu 

tenaga dalam pembelian 

tiket 

Kecepatan Akses 

(response time) 

Aplikas dan website 

ferizy dapat 

memberikan informasi 

sesuai dengan harapan 

pengguna  

Ferizy mampu 

merespon dengan cepat 

permintaan pemesanan 
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perangkat 

keras, 

perangkat 

lunak, dan 

kebijakan 

prosedur dari 

sistem79 

tiket serta informasi 

keberangkatan yang 

dibutuhkan 

Keandalan Sistem 

(reliability) 

Ferizy handal dan tidak 

mudah mengalami 

kerusakan/error 

Fleksibilitas 

(fleksibilty) 

Ferizy sangat fleksibel 

dalam menfaatkan 

layanan pembelian tiket 

secara online 

Keamanan 

(security)80 

Ferizy menjamin 

kemanan data 

penumpang 

Kualitas 

Informasi 

(KI) 

 

Persepsi 

pemakai 

mengenai 

kualitas 

informasi 

yang 

dihasilkan 

oleh website 

/aplikasi 

yang 

digunakan 

oleh 

penumpang 

dalam 

pembelian 

tiket81 

Kelengkapan 

(completeness) 

Ferizy memberikan 

informasi yang detail 

dan  lengkap 

Likert  

Relevan 

(relevance) 

Ferizy memberikan 

informasi yang relevan  

Akurat (accurate) Ferizy memberikan 

informasi yang mudah 

dipahami dan tidak 

membingungkan 

Ferizy memberikan 

informasi yang akurat 

dan jelas kebenaranya 

Ketepan waktu 

(timelines) 

Ferizy menyampaikan 

informasi secara tepat 

waktu 

Ferizy memnyampaikan 

informasi yang bersifat 
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mutakhir/up to date 

Penyajian 

informasi 

(format)82 

Format penyajian 

informasi mengenai 

pembelian tiket, jadwal 

keberangkatan dll 

sangat baik 

Kualitas 

Pelayanan 

(KP) 

 

Kualitas 

pelayanan 

merupakan 

salah satu 

elemen 

penting yang 

menjadi 

pertimbangan 

pelanggan 

dalam 

melakukan 

pembelian 

suatu produk 

atau jasa.83 

Bukti langsung 

(tangibels) 

Ferizy memiliki 

tampilan menarik yang 

mudah dipahami dan 

digunakan oleh 

penumpang 

Likert  

Daya tanggap 

(responsiveness) 

Karyawan tanggap 

dalam merespon segala 

bentuk keluhan 

penumpang mengenai 

sistem pembelian tiket 

online 

Jaminan 

(assurance) 

Penumpang merasa 

aman dalam 

mengakses/mengirim 

data melalui 

aplikasi/website ferizy 

Ferizy mempermdah 

transaksi pembelian 

tiket, pembayan melalui 

ATM/internet banking 

memberikan pelayanan 

pembayaran yang aman 

Empati (empathy) Ketika penumpang 

mendapatkan masalah 

pihak karyawan 

menyelesaikan dengan 

cepat 
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Ferizy memahami 

kebutuhan penumpang 

Ketersediaan 

(service 

reliability)84 

Jam pelayanan sesuai 

dengan kebutuhan 

penumpang 

Kepuasan 

Penumpang 

(US) 

Kepuasan 

pelanggan 

dalam 

pandangan 

Islam adalah 

perbandingan 

antara 

harapan 

terhadap 

produk 

dengan 

kenyataan 

yang 

diterima.85 

Minat penggunaan 

ulang produk/jasa 

sesuai dengan 

kebutuhan 

Saya merasa puas 

dengan sistem 

pembelian tiket online 

melalui ferizy 

Likert  

Saya berniat 

menggunakan layanan 

ferizy lagi dikemudian 

hari 

Merekomendasikan 

kepada orang lain 

sebagai bentuk 

syiar Islam 

Saya akan 

merekomendasikan 

ferizy kepada orang lain 

Penumpang merasa 

senang menggunakan 

ferizy 

Mengatakan 

sesuatu tentang 

kebaikan sistem e-

ticketing ferizy 

sebagai wujud 

sikap jujur 

Saya akan membagikan 

pengalaman baik saat 

menggunakan jasa 

ferizy  

Penggunaan 

produk atau jasa 

ferizy dengan 

mengutamakan 

kesederhanaan86 

ferizy memenuhi 

harapan sesuai format 

yang saya butuhkan 

ferizy dapat membantu 

pencarian informasi 

pemesanan tiket secara 

lebih efiktif dan efisien 

Data diolah penulis tahun 2021 

                                                             
84

 Ibid  
85 Iin Yusmania, “Efektivitas Dan Risiko Penggunaan Mobile Banking 

Terhadap Kepuasan Mahasiswa Dalam Bertransaksi Di Bank Syariah Mandiri 

(BSM)” (Skripsi Ekonomi UIN Raden Intan Lampung  Tahun 2020), 63 
86 Anita Rahmawaty, Ekonomi Mikro Islam,  (Kudus; Nora Media 

Enterprise), 2011), 79 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi 

(pengukuran). Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada 

gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu didalam 

kehidupan manusia yang dinamakan dengan variable dalam 

pendekatan kuantitatif hakikat hubungan antara variabel-variabel 

dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif.
109

 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field 

research).  Jika dari sifatnya, penelitian ini bersifat analisis 

deskriptif, yang artinya bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa 

yang sedang berlaku, didalamnya terdapat upaya 

mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan 

menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang ini yang sedang 

terjadi atau ada.
110

 

 

B. Sumber Data  

 Penelitian memerlukan data untuk menguji hipotesis. Data 

tersebut merupakan fakta yang dikumpulkan dalam penelitian 

yang terdiri dari dua sumber, yaitu :  

1. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden 

melalui kuesioner. Kelompok fokus, dan panel, atau juga data 

hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang 

                                                             
109V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 49-50 
110 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2012), 21  
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diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data 

yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.
111

 

 Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari hasil wawancara kepada 

narasumber, dalam hal ini yaitu pengguna jasa penyeberangan 

PT. ASDP Indonesia Ferry cabang Bakauheni Lampung.  

2. Data sekunder  

  Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah 

ada.
112

 Sumber data yang dimaksud adalah buku-buku literatur 

yang bersangkutan, internet, jurnal, artikel, dan sumber lain 

yang berkaitan dengan objek penelitian.  

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya :  

1. Kuesioner  

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan 

kepada responden untuk dijawab agar memperoleh informasi 

yang dibutuhkan.
113

 dengan cara melakukan pengumpulan 

data yang disajikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan 

kepada responden terkait dengan pengaruh harga dan kualitas 

produk yang diterima sehingga responden dapat memberikan 

jawaban atas pertanyaan secara tertulis.  

Adapun skala pengukuran data yang dipakai adalah skala 

likert. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang 

                                                             
111 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 67 
112 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik, (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara, 2004), 19 
113 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta, Bumi 

Aksara, 2007), 83 
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fenomena sosial.
114

 untuk membantu dalam menganalisis data 

yang diperoleh dalam penelitian maka penelitian ini 

menggunakan teknik penentuan skor. Teknik pengumpulan 

skor yang akan digunakan adalah dengan skala ordinal untuk 

menilai jawaban kuisioner responden. Adapun skor yang 

ditentukan untuk setiap pertanyaan adalah:  

  Sangat setuju (SS)    = skor 5  

 Setuju (S)     = skor 4  

 Netral (N)       = skor 3  

 Tidak setuju (TS)      = skor 2  

 Sangat tidak setuju (STS)   = skor 1  

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data 

dengan cara mengumpulkan dan mempelajari informasi 

data-data yang diperoleh melalui arsip objek, buku, jurnal, 

artikel, maupun internet yang mendukung penelitian.
115

 

metode ini digunakan sebagai pelengkap guna 

memperoleh data sebagai bahan informasi yaitu berupa 

dokumen mengenai gambaran umum, data karyawan, data 

penjualan, dan sebagainya pada lokasi penelitian yaitu PT. 

ASDP Indonesia Ferry  cabang Bakauheni, Lampung 

Selatan, Lampung. 

3. Observasi   

Observasi merupakan salah satu teknik operasional 

pengumpulan data melalui proses pencatatan secara 

cermat dan sistematis terhadap obyek yang diamati secara 

langsung. Metode ini pihak pengamat melakukan 

pengamatan dan pengukuran dengan teliti terhadap obyek 

                                                             
114 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung, 

Alfabeta, 2012), 132 
115 Supardi, Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta, UII Pers, 

2005), 127 
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yang diamati, bagaimanakah keadaannya kemudian catat 

secara cermat dan sistematis peristiwa-peristiwa yang 

diamati, sehingga data yang diperoleh tidak luput dari 

pengamatan.
116

 

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan 

pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung 

terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang 

mendukung kegiatan penelitian. Dalam hal ini, penulis 

melakukan pengamatan langsung ke tempat yang akan 

dituju yakni PT. ASDP Indonesia Ferry  cabang 

Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. 

 

D. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Menurut Sugiyono dalam buku “Metode Penelitian Bisnis” 

populasi adalah wilayah generalisasi obyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
117

  

Suatu penelitian dibutuhkan populasi karena memiliki 

peranan yang begitu penting, jadi berdasarkan dari definisi 

yang tertera maka dapat disimpulkan, populasi merupakan 

kumpulan dari individu yang memiliki karakteristik yang 

telah ditetapkan oleh peneliti dengan cara yang disesuaikan 

oleh peneliti untuk di pelajari dan mengambil kesimpulan 

terhadap penelitian. 

Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

konsumen yang menggunakan jasa anggkutan penyeberangan 

PT ASDP Indonesia Ferry (persero) cabang Bakauheni 

Lampung Selatan yang menggunakan sistem pembelian tiket 

                                                             
116 Muhammad Teguh, Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi 

(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 134. 
117 Sugiyono,  Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R%D (Bandung : 

Alfabeta, 20017), 81. 
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secara online baik penumpang reguler maupun ekspress, 

populasi dalam penelitian ini berjumlah 642.595 yang 

diperoleh dari data BPS tahun 2020 karena Penerapan layanan 

tiket elektronik di resmikan diawal tahun 2020. 

Table 3.1 

Jumlah penumpang PT. ASDP Indonesia Ferry 

persero Tahun 2020 

Tahun 2020 

Jumlah penumpang 642.595 

Jumlah  642.595 

Sumber : Data Perkembangan Transportasi BPS Provinsi 

Lampung 

 

2. Sampel  

 Sampel merupakan elemen populasi yang dipilih untuk 

mewakili populasi dalam penelitian.
118

 sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari, semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.
119

  

 Tehnik penfambilan sampel yang digunakan adalah 

tehnik probability sampling yaitu tehnik pengambilan sampel 

yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Dalam penelitian ini menggunakan tehnik penarikan sample 

simpel random sampling karena pengambilan anggota sampel 

dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi itu.Peneliti menyimpulkan 

bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang 

                                                             
118 Chooper dan Schinder, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung: Renika 

Cipta, 2003), 180 
119 Sugiyono, Metode penelitian Bisnis (Bandung : Alfabeta, 2005), 33  
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ditentukan oleh peneliti seberapa banayak jumlahnya 

kemudian dijadikan responden dalam suatu penelitian.
120

 

dalam menentukan besarnya sampel dalam penelitian ini 

didasarkan pada perhitungan dengan rumus slovin sebagai 

berikut
121

 : 

   

Keterangan : 

N = ukuran sampel 

N =  ukuran populasi = 642.595 Penumpang  

E = kesalahan sampel yang ditolerir, dalam penelitian ini 

sebesar 10 %  

Berdasarkan rumus Slovin diatas dengan data yang 

diperoleh dari PT. ASDP Indonesia Ferry persero, maka 

diperoleh perhitungan sebagai berikut : 

 N =  

N =  

N =   

   = 99.99 (dibulatkan menjadi 100 sampel 

penumpang) 

 

E. Metode Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda 

dengan pengolahan data menggunakan SPSS statistics 20. 

Adapun tahapan-tahapan analisis adalah sebagai berikut :   

                                                             
120 Rosady Ruslan, Metode Public Relation Dan Komunikasi (jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2003), 157  
121 Nursalam, metode penelitian: edisi 3 (jakarta;salemba medika, 2013), 

176. 
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1. Uji Kualitas Data  

a. Uji Validitas  

 Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 

dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu 

untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Uji validitas menggunakan analisis 

korelasi pearson, keputusan mengetahui valid tidaknya 

butir instrumen. Jika pada tingkat signifikan 5% nilai r 

hitung > r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir 

instrumen tersebut valid.
122

 

b. Uji Reliabilitas  

 Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban pertanyaan adalah konsisten stabil dari waktu 

ke waktu.  Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali 

saja. Disini pengukuran hanya sekali dan kemudian 

hasilnya akan dibandingkan dengan pertanyaan lain 

atau mengukur reliabilitas dengan uji statistic cronbach 

alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai 

cronbach alpha (α) > 0,60.  

2. Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka 

variabel tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

                                                             
122 Imam Ghozali, Analisis Multivariate Dengan SPSS, (Semarang: Badan 

Penerbit UNDIP, Cet-4, 2006), 52 
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variabel bebas yang nilai korelasinya antara sesama 

variabel bebas lain sama dengan nol.  

Dalam penelitian ini, teknik untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat 

dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor 

(vif), nilai tolerance yang besarnya diatas 0,1 dan nilai 

VIF di bawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas diantara variabel bebasnya.
123

 

b. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

varian dari suatu residual pengamatan satu ke 

pengamatan lain. Salah satu cara untuk mendekati 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Scatter 

Plot antara nilai prediksi variabel terkait (Zpred) dengan 

residualnya (Sresid). 

Jika ada titik-titik membentuk pola tertentu yang 

teratur seperti gelombang, melebar, kemudian 

menyempit maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas.
124

 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian dalam sebuah 

model regresi variabel dependen dan variabel 

independen atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Normalitas suatu data penting karena 

dengan data yang terdistribusikan normal maka data 

tersebut dianggap dapat mewakili suatu populasi. Uji 

Normalitas Liliefors dengan menggunakan Kolmogrov 

Smirnov dan Shapiro Wilk, untuk metode kolmogrov 

smirnov cukup membaca nilai sig (siginifikan).  Jika 

                                                             
123 Ibid 
124 Ibid 
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signifikan kurang dari 0,1 maka kesimpulannya data 

tidak berdistribusi normal, tetapi jika signifikan lebih 

dari 0,1 maka data berdistribusi normal.
125

  

d. Uji Autokorelasi 

 Pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah terjadi korelasi diantara pengamatan 

atau tidak. Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan 

penaksir mempunyai varians tidak minimum 

3. Uji Regresi Linier Berganda 

Regresi berganda yaitu untuk menganalisis seberapa 

besar pengaruh antara beberapa variabel independen. 

Dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi 

linier berganda. Model ini digunakan untuk mengetahui 

tentang pengaruh variabel kualitas informasi (KI), kualitas 

sistem (KS), kualitas pelayanan (KP) dan kepuasan 

konsumen (US). Bentuk umum persamaan regresi 

berganda adalah sebagai berikut: 

US = α + β1KI + β2KS + β3KP + e 

Keterangan : 

US = Kepuasan Penumpang 

KI = Kualitas Informasi 

KS = Kualitas Sistem 

KP = Kualitas Pelayanan 

Α   = Konstanta 

β   = Koefesien perubahan yang menunjukan 

angka peningkatan atau penurunan 

variabel independen terhadap variabel 

dependen 

E   = Tingkat Kesalahan 

                                                             
125 Dwi Priyatno, Belajar Cepat Olah Data Statistik dengan SPSS 

(Yoyakarta: Andi Yogyakarta, 2013), 31-36. 



 
 

92 

4.  Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefesien determinasi adalah salah satu nilai 

statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui 

apakah ada pengaruh antara dua variabel. Nilai 

koefisien dari determinasi menunjukan persentase 

variasi nilai variabel yang dapat dijelaskan oleh 

persamaan regresi yang dihasilkan. Nilai koefisien 

determinasi (R2) adalahantara 0 dan 1. Apabila nilai 

R2kecil maka kemampuan variabel independen kualitas 

pelayanan (X) dalam menjelaskan variabel dependen 

kepuasan konsumen (Y) sangat terbatas. Uji 

determinasi dilakukan untuk melihat besarnya pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen pada 

bisnis jasa transportasi PT ASDP Indonesia Ferry 

Persero). 

b. Uji Parsial (T) 

 Uji t bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

masing-masing variabel independen (Kualitas 

informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan) terhadap 

variabel dependen yaitu (kepuasan konsumen). 

Langkah-langkah pengujian terhadap koefisien regresi 

adalah sebagai berikut: 

- Ho: β1 = 0,tidakada pengaruh yang signifikan antara 

variable kualitas informasi terhadap variabel kepuasan 

konsumen. 

- Ha: β1 ≠ 0, ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel kualitas informasi terhadap variabel kepuasan 

konsumen. 

- Ho: β2 = 0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

variable kualitas sistem terhadap variabel kepuasan 

konsumen. 
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- Ha: β2 ≠ 0, ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel kualitas sistem terhadap variabel kepuasan 

konsumen. 

- Ho: β3 = 0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

variable kualitas pelayanan terhadap variabel kepuasan 

konsumen. 

- Ha: β3 ≠ 0, ada pengaruh yang signifikan 

antaravariable kualitas pelayanan  terhadap variabel 

kepuasan konsumen. 

Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi 

sebesar 5% dan derajat kebebasan (d.f) = n-k , dapat 

diketahui dari hasil perhitungan computer program 

SPSS. Kesimpulan yang diambil adalah: 

- Jika Thitung > Ttabel tabel pada alpha = 5%, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya variabel independen 

secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

- Jika Thitung < Ttabel pada alpha = 5%, maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, artinya variabel independen 

secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. 

c. Uji Simultan (Uji F) 

Untuk melakukan pengujian hipotesis ada beberapa 

ketentuan yang diperlukan untuk diperhatikan. 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

keempat variabel tersebut sama-sama mempunyai 

pengaruh signifikan dengan kepuasan konsumen. 

Langkah-langkah pengujian terhadap koefisien regresi 

adalah sebagai berikut: 

- Ho :β = 0, tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel penerapan e-ticketing terhadap 

variabel kepuasan konsumen. 



 
 

94 

- Ha :β ≠ 0, ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel penerapan e-ticketing terhadap variabel 

kepuasan konsumen. 
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BAB IV 

LAPORAN HASIL DAN ANALISA DATA 

 

A. Gambaran Umum PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) 

1. Sejarah Singkat  PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) 

Pada tahun 1973 Penyelenggaraan Angkutan Sungai 

Danau dan Penyeberangan dimulai yang dilaksanakan oleh 

Proyek Angkutan Sungai Danau dan Ferry (PASDF) di 

bawah naungan Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai 

Danau dan Ferry (DLLASDF) Direktorat Jenderal 

Perhubungan Darat Departemen Perhubungan. Kemudian 

di tahun 1980 : PASDF diubah menjadi Proyek Angkutan 

Sungai Danau dan Penyeberangan (PASDP). Mengemban 

tugas operasi pelayanan angkutan penyeberangan antar 

pulau, bertanggungjawab menyediakan terminal umum 

penyeberangan angkutan sungai danau dan ferry dan 

menjamin terpenuhinya keselamatan pada sistem 

transportasi tersebut. 

Tahun 1986 PASDP bermetamorfosis menjadi 

Perusahaan Umum Angkutan Sungai dan Penyeberangan 

(Perum ASDP), kemudia pada tahun 1992 : Perum ASDP 

berubah menjadi PT Angkutan Sungai Danau dan 

Penyeberangan (Persero). Perubahan ini mengindikasikan 

bahwa PT. ASDP mampu bersaing dengan perusahaan 

swasta dan BUMN lainnya tanpa meninggalkan fungsinya 

sebagai penyedia jasa angkutan penyeberangan perintis. 

Tahun 2004 PT. ASDP (Persero) berubah menjadi PT 

ASDP Indonesia Ferry (Persero), sebagai bagian dari 

proses transformasi bisnis untuk merubah posisi 

perusahaan menjadi BUMN yang dapat memberikan 

kontribusi lebih bagi Negara. Kemudia ditahun 2008 

Transformasi bisnis PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) 

yang ditandai modernisasi operasional dan infrastruktur 

dan teknologi menuju standar internasional. Dengan motto 
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“We Bridge The Nation” ASDP Indonesia Ferry 

melangkah maju menjadi perusahaan ferry modern. 

Pelabuhan Bakauheni merupakan cabang utama PT. 

ASDP Indonesia Ferry (persero) berawal pada tahun 1959 

Masih berupa armada kapal PJKA Lintas : Panjang – 

Merak (57 Mil) waktu tempuh 6 jam. tahun 1970 Dibentuk 

direktorat LLASD dan F Dir. Jend Darat No. 

13/Plt.d/XII/73 Dir. Jend Laut DPP/2/42/2 SKB : Tentang 

Pengalihan Plb. Merak dan Sebagian Plb. Panjang dari 

Dirjend Perhub. Laut ke Dir. Jend. Perhub. Darat 02 

februari 1974 Serah Terima Pelabuhan Merak. 05 Maret 

1977 setelah pembangunan pelabuhan serengsem selesai 

Beroperasi Lintas: Serengsem – Merak (54 Mil) 26 mei 

1981 setelah selesainya pembangunan pelabuhan 

Bakauheni Beroperasi Lintas : Bakauheni – Merak (15 

Mil) 

2. Visi, Misi  dan Nilai Perusahaan 

a. Visi  

Terdepan dalam menghubungkan masyarakat dan 

pasar melalui jasa penyeberangan-pelabuhan 

terintegrasi dan tujuan wisata waterfront. 

b. Misi  

1. Menciptakan dan mengoptimalkan nilai 

perusahaan dengan menghubungkan masyarakat 

dan pasar. 

2. Menekankan keunggulan operasional melalui: 

 Budaya Pelayanan yang profesional dan 

berkualitas 

 Fasilitas pelabuhan terintegrasi, armada dan 

infrastruktur yang handal 

 Penerapan teknologi berbasis nilai 
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3. Aktif mendukung dan berperan dalam 

pengembangan ekonomi melalui layanan logistik 

dan tujuan wisata pilihan. 

4. Secara konsisten mengedepankan keselamatan 

dan layanan penuh keramahan, tulus dan 

berkualitas. 

5. Penerapan standar lingkungan berkelanjutan 

c. Nilai 

1. Peduli Memahami dan tanggap terhadap 

kebutuhan stakeholder dan lingkungan, termasuk 

mengantisipasi dinamika bisnis, berperilaku gesit, 

ramah, sopan serta lugas dalam pelayanan 

2. Handal Kesuksesan jangka panjang lebih penting 

daripada keuntungan jangka pendek, selalu 

berusaha mencapai keunggulan dalam berbagai 

aspek kinerja perusahaan dengan menempatkan 

kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama 

3. Tepercaya Komitmen penuh terhadap pengelolaan 

perusahaan yang mencerminkan konsitensi antara 

prinsip dan perilaku, dan dengan motto "We 

Bridge The Nation" atau "Bangga Menyatukan 

Nusantara", insan ASDP senantiasa bekerja keras 

dan cerdas, menjaga komitmen dan kebanggaan 

untuk melayani kepentingan pengguna jasa 

sekaligus kepentingan negara 

3. Pofil Perusahaan 

Pengertian angkutan penyeberangan adalah 

angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang 

menghubungkan jaringan jalan dan / atau jaringan jalur 

kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk 

mengangkut penumpang dan kendaraan beserta 

muatannya. (UU no. 17 tahun 2008 pasal 22, Permen no. 

26 tahun 2012 pasal 1 ayat 1). 
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PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) Awal 

Beroperasi pada Mei 1981, dengan  Luas Areal : 70,25 Ha, 

Pola Operasi : 24 Jam, jumlah dermaga 7 terdiri dari : 1  

Dermaga Executive- 6 Dermaga Reguler. 10 loket regular 

dan 6 loket eksekutif. Terdapat 70 Kapal yang terdiri dari 8 

kapal ASDP dan 72 kapal Swasta. Sumberdaya manusia 

berjumlah 751 orang, terdiri dari organik 229 (darat 121 

dan laut 108), mitra kerja 522 orang. Segmentasi usaha 

pelabuhan; 1. tiket terpadu (tiket penyeberangan), 2. Non 

terpadu (pass masuk), 3. Jasa sandar (GRT/Call). 4. Jasa 

tambat. 

4. Struktur Organisasi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) 

PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) berupaya agar 

perusahaan dapat berjalan dengan baik, maka hubungan 

orang-orang yang bekerjasama perlu diterapkan secara 

nyata dalam bentuk struktur organisasi akan menunjang 

kerangka susunan perwujudan pola hubungan antara 

fungsi-fungsi atau menunjukkan kedudukan orang-orang 

yang bekerjasama, tugas dan wewenang serta tanggung 

jawab yang berada dalam suatu organisasi. : 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

Sumber : Company profil new 2021 Bakauheni 
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5. Tarif  Penyeberangan 

Fasilitas yang disediakan oleh PT.  ASDP berupa  

reguler dan eksekutif, dermaga reguler  terdiri dari 

dermaga I dan II : Port time 72 Menit Sailing time 108 

Menit Dermaga III,V & VI : Port time 72 Menit Sailing 

time 108 Menit dermaga Eksekutif : Port time 90 menit 

Sailing time 60 menit, masing masing memiliki waktu 

berlayar dan bersandar serta tariff yang berbeda. 

Berdasarkan PM. 30 Tahun 2017 Tgl. 21 April 2017, KD. 

88 /OP.404/ASDP.2017 Tgl. 15 Mei 2017. 

Tabel 4.1 

Tariff Di Dermaga Reguler 

Uraian Tariff Keterangan 

Penumpang  

Ekonomi B Dewasa 

Ekonomi B Bayi 

 

19.500 

2.535 

 

Kendaraan  

1. Golongan I 

2. Golongan II 

3. Golongan III 

4. Golongan IV Penumpang 

5. Golongan IV Barang 

6. Golongan V Penumpang  

7. Golongan V Barang 

8. Golongan VI Penumpang 

9. Golongan VI Barang 

10. Golongan VII 

11. Golongan VIII 

12. Golongan IX 

 

23.500 

54.500 

116.000 

419.000 

388.000 

839.000 

724.000 

1.388.000 

1.113.000 

1.615.000 

2.161.000 

3,361.000 

 

Sepeda  

Sepeda Motor < 500 cc 

Sepeda Motor > 500 cc 

Jeep, Sedan Panjang s.d 5 meter 

Pick Up Panjang s.d 5 meter 

Bus Panjang s.d 7 meter 

Truk/Tangki Panjang s.d 7 Meter 

Bus panjang >7 metersd 10 meter 

Truk /Tangki > 7 meter s.d 10 

meter 

Tronton/alat berat>10 meter s.d 12 

meter 

Treller/Alat berat > 12 Meter s.d 16 

Meter 

Treller/Alat berat > 16 Meter 
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Tabel 4.2 

Tariff Di Dermaga Eksekutif 

Uraian Tariff Keterangan 

Penumpang  

Ekonomi B Dewasa 

Ekonomi B Bayi 

 

65.000 

4.000 

 

Kendaraan  

Golongan I 

Golongan II 

Golongan III 

Golongan IV Penumpang 

Golongan IV Barang 

Golongan V Penumpang  

Golongan V Barang 

Golongan VI Penumpang 

Golongan VI Barang 

Golongan VII 

Golongan VIII 

Golongan IX 

 

67.000 

95.000 

150.000 

588.000 

416.000 

1.040.000 

756.000 

1.734.000 

1.153.000 

1.642.000 

2.203.000 

3,415.000 

 

Sepeda  

Sepeda Motor <500 cc 

Sepeda Motor > 500 cc 

Jeep, Sedan Panjang s.d 5 

meter 

Pick Up Panjang s.d 5 

meter 

Bus Panjang s.d 7 meter 

Truk/Tangki Panjang s.d 7 

Meter 

Bus panjang >7 metersd 

10 meter 

Truk /Tangki > 7 meter 

s.d 10 meter 

Tronton/alat berat>10 

meter s.d 12 meter 

Treller/Alat berat > 12 

Meter s.d 16 Meter 

Treller/Alat berat > 16 

Meter 

Sumber : Company Profil New 2021 Bakauheni  
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B. Gambaran Umum Responden 

Karakteristik konsumen PT.ASDP Indonesia Ferry 

(Persero) penggguna Ferizy yang terjaring sebagai responden 

penelitian sekaligus sumber data, yakni meliputi jenis 

kelamin, umur, pekerjaan dan intensitas pembelian. Agar 

lebih jelas penulis telah menguraikannya sebagai berikut : 

1. Jenis Kelamin 

Tabel 4.3 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

NO Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

1 Laki-laki 58 58% 

2 Perempuan  42 42% 

Jumlah 100 100% 

   Sumber : Data primer diolah tahun 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa rata-rata 

dari jenis kelamin responden terdiri dari responden laki-

laki sebanyak (58) orang atau (58%) responden dan 

perempuan sebanyak (42) orang atau (42%) responden. 

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden yang 

melakukan pembelian tiket secara online melalui Ferizy 

adalah Laki-Laki. 

 

2. Pekerjaan 

Tabel 4.4 

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan 

No  Jenis Pekerjaan Frekuensi Presentase 

1 Karyawan Swasta  19 19% 

2 Wiraswasta  17 17% 
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3 Pelajar/Mahasiswa 16 4% 

4 Guru  5 5% 

5 Pelajar/Mahasiswa 13 13% 

6 Ibu Rumah Tangga 6 6% 

7 Buruh  10 10% 

8 Belum bekerja  9 9% 

9 Lain-lain 5 5%% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : Data primer diolah tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa pekerjaan yang 

dimiliki oleh responden cukup bervariasi, dimana 100 

responden terdapat 19 orang (19%) yang bekerja sebagai 

karyawan swasta, 17 (17%) wiraswasta, kemudian 16 

responden lainnya (16%) sebagai pelajar/mahasiswa, 5 

(5%) sebagai guru, 6 (6%) sebagai ibu rumah tangga, 10 

responden (10%) bekerja sebagai buruh, kemudian  

sebanyak 9 orang (9%) masih belum memiliki pekerjaan, 

selebihnya ada sebanyak 5 responden (5%) yang 

menekuni dibidang pekerjaan lain. Hal ini menunjukkan 

bahwa mayoritas responden yang melakukan pembelian 

tiket online melalui Ferizy pada adalah karyawan swasta. 

 

3. Usia 

Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No  Usia  Frekuensi Presentase 

1 16 - 20 Tahun  9 9% 

2 21- 25 Tahun 34 34% 

3 26 - 30 Tahun 14 14% 
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4 31 - 35 Tahun 5 5% 

5 36 – 40 Tahun 13 13% 

6 41 – 45 Tahun 9 9% 

7 46 – 50 Tahun 4 4% 

8 > 50 Tahun 2 2% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dikatakan bahwa 

responden telah  berumur diatas 17 tahun, dari total 

keseluruhan  responden yaitu 100 orang 9 diantara nya 

atau sekitar (9%) berumur 16-20 tahun. 34 orang (34%) 

berikutnya berumur 21-25 tahun, 14 atau sekitar (14%) 

berikutnya berusia 26 – 30 tahun, dan sekitar 5 orang atau 

(5%) berumur 31 -35 tahun, sedangkan yang berumur 26-

40 tahun atau (13%) sebanyak 13 orang, dan  sebanyak 9 

orang atau (9%) berusia 41-45 tahun, kemudian untuk 

usia 46 – 50 tahun sebanyak 4 orang (4%), serta  usia di 

atas 50 tahub sebanyak 2 orang (2%). Hal ini 

menunjukkan bahwa mayoritas responden yang 

melakukan pembelian tiket online mealui Ferizy adalah 

berumur 21-24 tahun 

 

4. Intensitas Pembelian 

Tabel 4.6 

Karakteristik responden berdasarkan intensitas 

pembelian 

No  Intensitas  

pembelian 

Frekuensi Presentase  

1 1 – 2 kali 26 21% 

2 2 – 6 kali  31 32% 
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3 6 – 10 kali 25 28% 

4 >10 kali 18 15% 

Jumlah 100 100% 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat responden 

yang melakukan pembelian sebanyak 1-2 kali yaitu 26 

orang atau (26%), responden yang melakukan pembelian 

2 – 6 kali sebanyak 31 orang atau (31%), kemudian 

responden yang melakukan pembelian sebanyak 6-10 kali 

pembelian yaitu 25 orang atau (25%), dan yang 

melakukan pembelian lebih dari 10 kali sebesar (18%) 

atau 18 orang, berdasarkan hal tersebut menunjukan 

bahwa rata-rata responden yang melakukan pembelian 

sebanyak 2 - 6kali. 

  

C. Deskripsi Distribusi Jawaban Responden Penguna Ferizy 

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) 

1. Variabel Kualitas Sistem (XI) 

Variabel kualitas sistem terdapat 5 indikator yaitu; 

kemudahan penggunaan. kecepatan akses, keandalan 

sistem, fleksibilitas, kelengkapan berintegrasi dan 

keamanan. adapun hasil penelitian tentang tanggapan 

responden  terhadap indikator-indikator tersebut adalah : 

Tabel 4.7 

Tanggapan responden terhadap variabel XI Kualitas sistem 

No Item 

pernyataan 

JAWABAN TOTAL 

SKOR 
SS (5) RS (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % F % 

1 KS1 31 31% 43 43% 21 21% 4 4% 1 1% 100 100% 

2 KS2 35 35% 43 43% 15 15% 7 7% 0 0% 100 100% 

3 KS3 28 28% 42 42% 21 21% 7 7% 2 2% 100 100% 

4 KS4 19 19% 42 42% 33 33% 6 6% 0 0% 100 100% 
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5 KS5 36 36% 39 39% 20 20% 5 5% 0 0% 100 100% 

6 KS6 28 28% 47 47% 16 16% 9 9% 0 0% 100 100% 

7 KS7 33 33% 40 40% 21 21% 4 4% 2 2% 100 100% 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021 

 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dideskripsikan bahwa 

tanggapan responden terhadap indikator-indikator kualitas 

Sistem tergolong baik. Mayoritas responden memberikan 

jawaban setuju dan sangat setuju yang menunjukan bahwa 

kualitas sistem penjualan tiket online PT. ASDP  cukup 

memuaskan konsumen. 

 Item pernyataan KI1 (Aplikasi dan website ferizy 

mudah digunakan serta diakses) Sebanyak 31% responden 

menjawab sangat setuju, item pernyataan didominasi oleh 

jawaban setuju sebanyak 43%, responden menjawab netral 

sebanyak  21%, menjawab tidak setuju sebanyak 4% dan 

sangat tidak setuju hanya 1%. Untuk item pernyataan KI2 

(Penggunaan Ferizy menghemat waktu tenaga dalam 

pembelian tiket) sebanyak 35%  responden menjawab 

sangat setuju, dan jawaban pernyataan didominasi jawaban 

setuju sebesar 43%, menjawab netral sebesar 21%, dan 

menjawab tidak setuju sebanyak 7% serta sangat tidak 

setuju 0%. Untuk Item pernyataan KI3 (Aplikasi dan 

website ferizy dapat memberikan informasi sesuai dengan 

harapan pengguna) Sebanyak 28% menjawab sangat 

setuju,  pernyataan didominasi jawaban setuju sebanyak 

42% , kemudian responden menjawab netral sebesar 21%, 

dan tidak setuju sebanyak 7% dan tidak setuju sebesar 2%. 

Pernyataan Ferizy mampu merespon dengan cepat 

permintaan pemesanan tiket serta informasi keberangkatan 

yang dibutuhkan) Sebanyak 19% responden menjawab 

sangat setuju, mayoritas responden menjawab setuju 

sebanyak 42%, responden menjawab netral sebesar 33%, 

tidak setuju sebesar 6% serta sangat tidak setuju 0%. Untuk 

pernyataan KS5 (Ferizy handal dan tidak mudah 
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mengalami kerusakan/error) responden menjawab sangat 

setuju sebanyak 36%, mayoritas responden menjawab 

setuju sebesar 39%, netral sebesar 20%, responden 

menjawab tidak setuju aebesar 5% serta jawaban sangat 

tidak setuju 0%. Untuk item pernyataan KS6 (Ferizy 

sangat fleksibel dalam menfaatkan layanan pembelian tiket 

secara online) sebesar 28% responden menjawab sangat 

setuju, jawaban didominasi jawaban setuju sebesar 47%, 

jawaban netral sebesar 16%, dan responden menjawab 

tidak setuju sebanyak 9% serta sangat tidak setuju 0%. 

Untuk KS7(Ferizy menjamin kemanan data penumpang), 

responden menjawab sangat setuju sebanyak 33%, jawaban 

didominasi jawaban setuju sebanyak 40%, jawaban netral 

21%, responden menjawab tidak setuju sebanyak 4% dan 

sangat tidak setuju hanya 2%. 

2. Variabel Kualitas Informasi (X2) 

Dalam variabel kualitas sistem terdapat 5 indikator 

yaitu ; Kelengkapan, relevan, akurat, ketepan waktu dan 

penyajian informasi adapun hasil tanggapan 

respondenterhadap indikator-indikator tersebut adalah 

sebagai berikut ; 

Tabel 4.8 

Tanggapan responden terhadap variabel X2 Kualitas Informasi 

No  Item 

pernyataan 

JAWABAN TOTAL 

SKOR 
SS (5) RS (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % F % 

1 KI1 36 36% 38 38% 20 20% 6 6% 0 0% 100 100% 

2 KI2 33 33% 42 42% 19 19% 5 5% 1 1% 100 100% 

3 KI3 27 27% 44 44% 23 23% 6 6% 0 0% 100 100% 

4 KI4 27 27% 45 45% 21 21% 4 4% 3 3% 100 100% 

5 KI5 23 23% 49 49% 20 20% 8 8% 0 0% 100 100% 

6 KI6 25 25% 46 46% 21 21% 6 6% 2 2% 100 100% 

7 KI7 29 29% 41 41% 21 21% 7 7% 2 2% 100 100% 

                          Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021 
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Berdasarkan tabel 4.8 di atas dideskripsikan bahwa 

tanggapan responden terhadap indikator-indikator kualitas 

informasi tergolong baik. Mayoritas responden 

memberikan jawaban setuju dan sangat setuju yang 

menunjukan bahwa kualitas informasi yang diberikan pada 

penjualan tiket online PT. ASDP  cukup memuaskan 

konsumen. 

Item pernyataan KI1 (Ferizy memberikan informasi 

yang detail dan  lengkap) sebesar 36% responden memilih 

sangat setuju, jawaban responden dominan menjawab 

setuju sebesar 38%, sebesar 20% netral dan 6% tidak 

setuju sedangkan ssangat tidak setuju 0%. Untuk KI2 

(Ferizy memberikan informasi yang sangat relevan) 

Responden menjawab sangat setuju sebesar 33%, 

responden dominan menjawab  setuju sebesar 42%, 

jawaban netral sebanyak 19%, responden menjawab tidak 

setuju 5% dan jawaban sangat tidak setuju 1%. Untuk KI3 

(Ferizy memberikan informasi yang mudah dipahami dan 

tidak membingungkan) Responden menjawab sangat setuju 

sebesar 27%, mayoritas responden menjawab setuju 44%, 

kemudian jawaban netral sebesar 23%, dan jawaban tidak 

setuju 6% dan sangat tidak setuju 0%. Untuk KI4 (Ferizy 

memberikan informasi yang akurat dan jelas kebenaranya) 

jawan responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 

27%, jawaban responden dominan setuju dengan 

presentase 45%, sedangkan jawaban netral sebesar 21% 

dan jawaban tidak setuju sebanyak 4% serta sangat tidak 

setuju hanya 3%. 

KI5 (Ferizy menyampaikan informasi secara tepat 

waktu) Sebanyak 23% responden menjawab sangat setuju, 

jawaban responden didominasi jawaban setuju dengan 

presentase 49%, sedangkan jawaban netral sebesar 21% 

dan jawaban tidak setuju sebanyak 8% serta sangat tidak 

setuju hanya 0%. KI6 (Ferizy memnyampaikan informasi 

yang bersifat mutakhir/up to date). Sebanyak 25% 

responden menjawab sangat setuju, jawaban responden 
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didominasi jawaban setuju dengan presentase 46%, 

sedangkan jawaban netral sebesar 21% dan jawaban tidak 

setuju sebanyak 6% serta sangat tidak setuju hanya 2%, 

untuk item pernyataan KI7 (Format penyajian informasi 

mengenai pembelian tiket, jadwal keberangkatan dll sangat 

baik) jaban sangat setuju sebesar 29%,  mayoritas jawaban 

responden setuju dengan presentase 41%, jawaban netral 

dengan presentase 21%, sedangkan jawaban tidak setuju 

sebanyak 7% dan sangat tidak setuju 2%. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa 

jawaban dari para konsumen lebih dominan memilih setuju 

pada variabel kualitas informasi, bisa dikatakan bahwa 

kualitas informasi merupakan faktor penting dalam  

memuaskan konsumen dalam proses pemesanan tiket 

secara online. 

3. Variabel Kualitas Pelayanan (X3) 

Variabel kualitas pelayanan terdapat 5 indikator yaitu; 

bukti langsung, daya tanggap, jaminan, empati dan 

ketersediaan. Adapun hasil penelitian tentang tanggapan 

responden terhadap indikator-indikator tersebut adalah; 

Tabel 4.9 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel X3 Kualitas Pelayanan 

No  Item 

pernyataan 

JAWABAN TOTAL 

SKOR 
SS (5) RS (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % F % 

1 KP1 23 23% 44 44% 26 26% 7 7% 0 0% 100 100% 

2 KP2 27 27% 36 36% 26 26% 10 10% 1 1% 100 100% 

3 KP3 23 23% 49 49% 22 22% 5 5% 1 1% 100 100% 

4 KP4 26 26% 52 52% 19 19% 3 3% 0 0% 100 100% 

5 KP5 19 19% 42 42% 29 29% 6 6% 4 4% 100 100% 

6 KP6 22 22% 41 41% 27 27% 8 8% 2 2% 100 100% 

7 KP7 18 18% 56 56% 16 16% 6 6% 4 4% 100 100% 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021 



 
 

110 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dideskripsikan bahwa 

tanggapan responden terhadap indikator-indikator kepuasan 

konsumen tergolong baik. Mayoritas responden menjawab 

setuju dan sangat setuju yang menunjukan bahwa 

konsumen merasa puas dengan kualitas system, kualitas 

informasi dan kualitas pelayanan yang disediakan oleh PT. 

ASDP Indonesia Ferry (persero). 

Pernyataan KP1 (Ferizy memiliki tampilan menarik 

yang mudah dipahami dan digunakan oleh penumpang) 

sebesar 23% responden memilih sangat setuju, jawaban 

responden dominan menjawab setuju sebesar 44%, sebesar 

26% netral dan 7% tidak setuju sedangkan ssangat tidak 

setuju 0%. Untuk KP2 (Karyawan tanggap dalam merespon 

segala bentuk keluhan penumpang mengenai sistem 

pembelian tiket online) Responden menjawab sangat setuju 

sebesar 27%, responden dominan menjawab  setuju sebesar 

36%, jawaban netral sebanyak 26%, responden menjawab 

tidak setuju 10% dan jawaban sangat tidak setuju 1%. 

Untuk KP3 (Penumpang merasa aman dalam 

mengakses/mengirim data melalui aplikasi/website ferizy) 

Responden menjawab sangat setuju sebesar 23%, mayoritas 

responden menjawab setuju 49%, kemudian jawaban netral 

sebesar 22%, dan jawaban tidak setuju 5% dan sangat tidak 

setuju 1%. 

KP4 (Ferizy mempermdah transaksi pembelian 

tiket, pembayan melalui ATM/internet banking 

memberikan pelayanan pembayaran yang aman) jawan 

responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 26%, 

jawaban responden dominan setuju dengan presentase 52%, 

sedangkan jawaban netral sebesar 19% dan jawaban tidak 

setuju sebanyak 3% serta sangat tidak setuju hanya 0%. 

Untuk KP5 (Ketika penumpang mendapatkan masalah 

pihak karyawan menyelesaikan denga cepat) Sebanyak 

19% responden menjawab sangat setuju, jawaban 

responden didominasi jawaban setuju dengan presentase 

42%, sedangkan jawaban netral sebesar 29% dan jawaban 
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tidak setuju sebanyak 6% serta sangat tidak setuju hanya 

4%. Untuk KP6 (Ferizy memahami kebutuhan 

penumpang). Sebanyak 22% responden menjawab sangat 

setuju, jawaban responden didominasi jawaban setuju 

dengan presentase 41%, sedangkan jawaban netral sebesar 

27% dan jawaban tidak setuju sebanyak 8% serta sangat 

tidak setuju hanya 2%, untuk item pernyataan KP7 (Jam 

pelayanan sesuai dengan kebutuhan penumpang) jawaban 

sangat setuju sebesar 18%, mayoritas jawaban responden 

setuju dengan presentase 56%, jawaban netral dengan 

presentase 16%, sedangkan jawaban tidak setuju sebanyak 

6% dan sangat tidak setuju 4%. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa 

jawaban dari para konsumen lebih dominan memilih setuju 

pada variabel kualitas pelayanan, bisa dikatakan bahwa 

kualitas pelayanan merupakan faktor penting dalam 

memuaskan konsumen dalam proses pemesanan tiket 

secara online. 

4. Variabel Kepuasan Konsumen (Y) 

Variabel kualitas pelayanan terdapat 4 indikator yaitu; 

minat penggunaan ulang produk/jasa sesuai dengan 

kebutuhan, merekomendasikan kepada orang lain sebagai 

bentuk syiar islam, mengatakan sesuatu tentang kebaikan 

sistem e-ticketing sebagai wujud sikap jujur, dan 

penggunaan produk atau jasa ferizy dengan mengutamakan 

kesederhanaan. Adapun hasil penelitian tentang tanggapan 

responden terhadap indikator-indikator tersebut adalah; 

 

Tabel 4.10 

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Y Kepuasan 

Konsumen 

No Item 

pernyataan 

JAWABAN TOTAL 

SKOR 
SS (5) RS (4) N (3) TS (2) STS (1) 

F % F % F % F % F % F % 
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1 US1 31 31% 33 33% 31 31% 4 4% 1 1% 100 100% 

2 US2 28 28% 44 44% 25 25% 3 3% 0 0% 100 100% 

3 US3 24 24% 35 35% 33 33% 3 3% 1 1% 100 100% 

4 US4 22 22% 28 28% 38 38% 6 6% 4 4% 100 100% 

5 US5 23 23% 39 39% 31 31% 7 7% 1 1% 100 100% 

6 US6 26 26% 41 41% 30 30% 5 5% 1 1% 100 100% 

7 US7 26 26% 53 53% 14 14% 5 5% 2 2% 100 100% 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas untuk US1 (Saya 

merasa puas dengan sistem pembelian tiket online melalui 

ferizy) responden menjawab sangat setuju dengan presentase 

31%, responden menjawab setuju lebih dominandengan 

presentase 33%,  jawaban netral dengan presentase 31%, 

sedangkan jawaban tidak setuju dengan presentase 4% dan 

sangat tidak setuju 1%. Untuk US2 (Saya berniat 

menggunakan layanan ferizy lagi dikemudian hari) tanggapan 

sangat setuju dari responden dengan presentase 28%, jawaban 

setuju mendominasi dengan presentase 44%, tanggapan netral 

25%, sedangkan jawaban tidak setuju hanya 3% dan sangat 

tidak setuju 0%,. Untuk US3 (Saya akan merekomendasikan 

ferizy kepada orang lain) tanggapan sangat setuju sebesar 

24%, jawaban setuju dengan presentase 35% mendominasi 

tanggapan reponden, jawaban netral dengan presentase 33%, 

dan tidak setuju presentasenya sebesar 3% dan sangat tidak 

setuju hanya 1%. 

Pernyataan US4 (Penumpang merasa senang 

menggunakan ferizy) jawaban sangat setuju sebesar 22%, 

jawaban setuju dengan presentase 28% sedangakan jawaban 

netral mendominasi dengan presentase 38%, kemudian 

tanggapan tidak setuju sebesar 6% dan sangat tidak setuju 

sebesar 4%. Untuk item US5 (Saya akan membagikan 

pengalaman baik saat menggunakan jasa ferizy) responden 

menjawab sangat setuju dengan presentase 23%, jawaban 

setuju mendominasi tanggapan responden dengan presentase 
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39%, jawaban netral  dengan presentase 31%, sedangkan 

jawaban tidak setuju sebesar 7% dan sangat tidak setuju 1%. 

Untuk item US6 (ferizy memenuhi harapan sesuai format 

yang saya butuhkan) presentase jawaban sangat setuju sebesar 

26%, responden menjawab setuju sebesar 41%, jawaban netral 

sebesar 30%, kemudian tidak setuju dengan presentase 5% 

dan sangat tidak setuju hanya 1%. Pernyataan US7 (ferizy 

dapat membantu pencarian informasi pemesanan tiket secara 

lebih efiktif dan efisien) tanggapan setuju dari responden 

sebesar 26%, dominasi jawaban responden adalah setuju 

dengan presentase 53%, jawaban netral 14%, jawaban tidak 

setuju sebesar 5% dan sangat tidak setuju hanya 2%. 

 

D. Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

 Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat 

ukur yang telah disusun dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang hendak diukur secara tepat. Validitas suatu 

instrumen akan menggambarkan tingkat kemampuan alat 

ukur yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang 

menjadi sasaran pokok pengukuran. Dengan demikian 

permasalahan validitas instrumen akan menunjukkan pada 

mampu tidaknya instrumen tersebut untuk mengukur objek 

yang diukur. 

 Pada penelitian ini uji signifikan koefisien korelasi 

menggunakan r tabel dengan taraf signifikan 0,05 (5%). 

Pengujian validitas pada penelitian ini  menggunakan 

korelasi bivarite pearson pada program aplikasi SPSS. 

Dengan kriteria pengujian jika r hitung < r tabel (taraf 

signifikan 0.05) maka instrumen atau item-item pernyataan 

pada kuisioner yang digunakan oleh peneliti berkorelasi 

signifikan terhadap skor total dan dapat dinyatakan tidak 

valid. Jika r hitung > r tabel (taraf signifikan 0.05) maka 

instrumen atau item-item pernyataan pada kuisioner yang 



 
 

114 

digunakan oleh peneliti berkorelasi signifikan terhadap 

skor total dan dapat dinyatakan valid 

 Jumlah responden pada penelitian ini N = 100 dengan 

taraf signifikan 5% (0,05) maka didapat r tabel sebesar 

0,195 yang dijadikan sebagai standar mengukur uji 

validitas pada penelitian. Berdasarkan analisis korelasi 

biverite pearson yang dilakukan melakukan program 

aplikasi SPSS20 diperoleh hasil sebagai berikut : 

 

Table 4.11 

Hasil Uji Validitas Variabel (X1) Kualitas Sistem 

Butir 

Pernyataan 

Nilai kolerasi 

r hitung 

R 

Tabel 

Kesimpulan 

KS1 0.603 0,195 Valid 

KS2 0.678 0,195 Valid 

KS3 0.687 0,195 Valid 

KS4 0.541 0,195 Valid 

KS5 0.743 0,195 Valid 

KS6 0.640 0,195 Valid 

KS7 0.655 0,195 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021 

Berdasarkan tabel  di atas diketahui bahwa variabel 

kualitas sistem secara keseluruhan nilai korelasi 

(correlation person) bernilai positif dengan r hitung > r 

tabel. Dengan demikian ketujuh butir pertanyaan variabel 

(X1) kualitas sistem dalam penelitian ini bersifat valid. 

 

Table 4.12 

Hasil Uji Validitas Variabel (X2) Kualitas Informasi 
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Butir 

Pernyataan 

Nilai kolerasi 

r hitung 

R Tabel Kesimp

ulan 

KI1 0.814 0,194 Valid 

KI2 0.863 0,194 Valid 

KI3 0.824 0,194 Valid 

KI4 0.794 0,194 Valid 

KI5 0.782 0,194 Valid 

KI6 0.870 0,194 Valid 

KI7 0.769 0,194 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021 

Berdasarkan  tabel 4.12 diketahui bahwa variabel 

kualitas informasi secara keseluruhan nilai korelasi 

(correlation person) bernilai positif dengan r hitung > r 

tabel. Dengan demikian ketujuh butir pertanyaan variabel 

(X2) kualitas Informasi dalam penelitian ini bersifat valid. 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas Variabel (X3) Kualitas 

Pelayanan 

Butir 

Pernyataan 

Nilai kolerasi 

r hitung 

R Tabel Kesimpulan 

KP1 0.751 0,194 Valid 

KP2 0.865 0,194 Valid 

KP3 0.728 0,194 Valid 

KP4 0.780 0,194 Valid 

KP5 0.872 0,194 Valid 

KP6 0.837 0,194 Valid 

KP7 0.738 0,194 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021 
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Berdasarkan  tabel 4.13 diketahui bahwa variabel 

Kualitas Pelayan secara keseluruhan nilai korelasi 

(correlation person) bernilai positif dengan r hitung > r 

tabel. Dengan demikian ketujuh butir pertanyaan variabel 

(X3) kualitas pelayanan dalam penelitian ini bersifat 

valid. 

 

 

Table 4.14 

Hasil Uji Validitas Variabel (Y) Kepuasan 

Konsumen 

Butir 

Pernyataan 

Nilai 

Kolerasi R 

Hitung 

R Tabel Kesimpulan 

US1 0.848 0,194 Valid 

US2 0.821 0,194 Valid 

US3 0.858 0,194 Valid 

US4 0.864 0,194 Valid 

US5 0.874 0,194 Valid 

US6 0.831 0,194 Valid 

US7 0.848 0,194 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa variabel 

kepuasan konsumen secara keseluruhan nilai korelasi 

(correlation person) bernilai positif dengan r hitung > r 

tabel. Dengan demikian ketujuh butir pertanyaan variabel 

(Y) kepuasan konsumen dalam penelitian ini bersifat 

valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas instrumen menggambarkan pada 

kemantapan dan keajegan alat ukur yang digunakan. 

Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas atau 
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keajegan yang tinggi atau dapat dipercaya, apabila alat 

ukur tersebut stabil. Suatu intrumen penelitian alat ukur 

dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi atau baik 

apabila instrumen penelitian atau alat ukur tersebut 

memberikan hasil yang sama ketika digunakan berkali-

kali. Reliabilitas instrumen menunjukkan suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data dan tidak bersifat tendensius atau 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban 

instrument.
126

 

Tehnik yang digunakan untuk menguji reliabilitas 

pada penelitian ini menggunakan croanbach‟s alpha 

dengan menggunakan bantuan program SPSS. Secara 

umum suatu instrumen dikatakan reliabilitas apabila 

koefisien croanbach‟s alpha > 0,60. 

Tabel 4.15 

 Hasil Uji Reliabilitas Variabel-Variabel Penelitian 

No  Variabel  Croanbachs 

Alpha 

Realibility 

Coefficient (r 

kritis) 

keteranganan 

1 Kualitas Sistem 0.908 0.60 Reliabel 

2 Kualitas Informasi 0.899 0.60 Reliabel 

3 Kualitas Pelayanan 0.925 0.60 Reliabel 

4 Kepuasan Konsumen 0.936 0.60 Reliabel 

Sumber : Data primer diolah tahun 2021 

 

 Berdasarkan table 4.15 Uji Reliabilitas dilakukan 

terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid, suatu 

variabel dikatakan  reliable atau handal jika jawaban 

terhadap pernyataan selalu konsisten. Jadi hasil koefisien 

reliabilitas instrumen kualitas sistem adalah sebesar rll = 

                                                             
126

 R. Gunawan Sudarmanto, Statistik Terapan Berbasis Komputer dengan 

Program IBM SPSS Statistic 19.( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 81 
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0.908, instrument kualitas informasi rll = 0.899, 

instrument kualitas pelayanan adalah sebesar rll = 0.925, 

dan instrument kepuasan konsumen  adalah sebesar rll = 

0.936. memiliki nilai alpha cronchbach lebih besar dari 

0.60, yang berarti keempat instrumen dinyatakan reliebel 

atau memenuhi persyaratan. 

 

E. Analisis Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik yaitu uji prasyarat jika kita 

menggunakan regresi linear. Uji ini antara lain yaitu uji 

normalitas, multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji 

heteroskedasitas. Jika asumsi tersebut dilanggar, misal model 

regresi tidak normal, terjadi multikolinaritas, terjadi 

heteroskedasitas atau terjadi autokorelasi. Maka hasil analisis 

regresi dan pengujian seperti uji t dan f menjadi tidak 

validatas bias. 

1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data 

residual terdistribusi secara normal atau tidak. Residual 

merupakan nilai sisa atau selisih antara nilai variabel 

dependen Y dengan variabel dependen hasil analisis 

regresi Y. Model regresi yang baik adalah yang memiliki 

data residual yang terdistribusi secara normal. Dua cara 

yan sering digunakan untuk menguji normalitas residual 

yaitu dengan analisis grafik (normal p-p plot) regresi dan 

uji one sample Kolmogorov-smirnov. Uji normalitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variable berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan metode Kolmogrov-

Smirnov jika hasil angka signifikan lebih kecil dari 0,05 

maka data tidak terdistribusi normal. Berikut hasil uji 

kedua tersebut antara lain: 
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Gambar 4.1 : hasil uji normalitas  

 

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa 

titik titik penyebar sekitar garis dan mengikuti garis 

diagonal, maka residual pada model regresi tersebut 

terdistribusi secara normal. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Normalitas Dengan Metode One Sample Kolmogrov  

Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 2.33552035 

Most Extreme Differences 

Absolute .089 

Positive .089 

Negative -.088 

Kolmogorov-Smirnov Z .886 

Asymp. Sig. (2-tailed) .412 
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a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2021 

Berdasarkan ouput di atas dapat diketahu bahwa 

nilai sinifikansi (asym.sig 2-tailed) sebesar 0,412. 

Menurut teori V.W Sujarweni nilai >0,05 

signifikasiresidualnya berdistribusi normal. Berdasarkan 

nilai signifikansi di atas memilikinilai lebih dari 0,05 

maka residual terdistribusi normal. 

2. Multikolinieritas  

 Uji Asumsi tentang Multikolinearitas ini dimaksudkan 

untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan 

yang linear antara variabel bebas (independen) satu 

dengan variabel bebas (independen) yang lainnya. Uji 

multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau 

tidaknya hubungan atau korelasi yang tinggi antara 

variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier 

ganda. Ada tidaknya hubungan atau korelasi antar 

variabel independen atau variabel bebas 

(multikolinearitas) dapat diketahui atau dideteksi dengan 

memanfaatkan statistik korelasi Variance Inflation Factor 

(VIF) dengan ketentuan VIF < 10 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.184 1.354  -.136 .892   

Kualitas sistem .084 .075 .083 1.120 .265 .349 2.862 

kualitas informasi .362 .093 .348 3.875 .000 .240 4.173 

kualitas pelayanan .555 .088 .521 6.298 .000 .283 3.538 
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a. Dependent Variable: kepuasan konsumen 

   Sumber : Data hasil olahan SPSS 

tahun 2021 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai 

kualitas sistem (X1) sebesar 0.349, untuk variabel kualitas 

informasi (X2) sebesar 0.240 dan untuk variabel kualitas 

pelayanan (X3) yaitu 0.283. selain itu nilai VIF kualitas 

system (X1)  sebesar 2.862, untuk variabel kualitas 

informasi (X2) sebesar 4.173. dan untuk variabel kualitas 

pelayanan (X3) yaitu 3.583 

Tabel 4.18 

Hasil Uji Multikolinieritas 

No  Variabel bebas / 

dependen 

Nilai 

tolerence 

Nilai 

VIF 

1 Kualitas sistem 0.349 2.862 

2 Kualitas informasi 0.240 4.173 

3 Kualitas pelayanan 0.283 3.538 

Sumber : Data primer diolah tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4.18 hasil uji multikolinieritas 

dapat dilihat nilai koefisien (nilai tolerance dan VIF). 

Menurut teori Ghozali apabila VIF kurang dari 10 dan 

tolerance lebih dari 0.1 maka dinyatakan tidak terjadi 

multikolinieritas. Dari output di atas dapat diketahui 

bahwa nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih 

dari 0.1 untuk ketiga variabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak terjadi masalah 

multikolineritas. 

3. Heteroskedasitas  

 Uji heteroskedasitas digunakan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik 

heterokedasitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. 

Model regresi yangbaik tidak terjadi masalah 
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heteroskedasitas. Ada beberapa metode yang digunakan 

untuk uji heteroskedasitas yang sering digunakan dan 

lebih mudah adalah dengan menggunakan grafik regresi. 

Berikut hasil dari uji heteroskedasitas yaitu:  

 

gambar 4.1 : Hasil uji heterokedasitas 

 

Berdasarkan grafik Scatterplot yang diperoleh dari 

hasil output SPSS menunjukkan bahwa titik-titik data 

penyebaran berada diatas dan dibawah atau disekita 

angka 0. Titik-titik juga tidak mengumpul hanya diatas 

atau dibawah sumbu Y saja, serta penyebaran titik-titik 

data pada grafik memperlihatkan bahwa tidak 

terbentuknya pola yang jelas. Demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas dalam model regresi dan pengujian ini 

bersifat layak. 

4. Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi adalah keadaan terjadinya korelasi 

(hubungan sebab akibat) dari residual untuk penamatan 

satu dengan yang lain yang disusun menurut runtut waktu. 

Model regresi yang baik menyatakan untuk tidak terjadi 

masalah autokorelasi. Salah satu cara yang umum untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi dalam regresi linear 
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berganda adalah dengan uji Durbin watson (DW). Suatu 

model regresi dinyatakan tidak terdapat permasalahan 

autokorelasi apabila:  

 

Du < d < 4 – du   

 Dimana:  

D = Nilai Durbin Watson Hitung  

Du = Nilai batas atas/ upper Durbin Watson tabel 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Durbin Watson 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .904a .817 .811 2.35330 1.909 

 

 

 

Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2021 

 Berdasarkan output di atas diketahu nilai DW 1.909, 

dengan nilai signifikansi 0.05, jumlah sampel 100 (N 

=100) dan jumlah variabel indipenden 3 (k=3)  maka 

diperoleh DU =1.613. Nilai dw 1.909 lebih besar dari 

batas atas yakni 1.613 dan kurang dari (4-du) 4 – 1.613= 

2.387, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi. 

 

F. Uji Hipotesis 

1. Analisi Regresi Berganda 

 Analisis regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Variabel bebas penelitian ini adalah Kualitas 

a. Predictors: (Constant), kualitas pelayanan, Kualitas sistem, 

kualitas informasi 

b. Dependent Variable: kepuasan konsumen 
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Sistem (X1), Kualitas Informasi (X2) dan Kualitas 

Pelayanan (X3). Sedangkan variabel terikatnya adalah 

Pengambilan Kepuasan Konsumen (Y), maka diperoleh 

data pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap Y dengan 

menggunakan hasil perhitungan melalui program SPSS.20 

sebagai berikut: 

Tabel 4.20 

Hasil Uji Regresi Berganda 

 

Sumber : Data hasil Olahan SPSS, 2021 

Kepuasan Konsumen (Y) = -0.615+0.166 

(X1)+0.325(X2)+0.523(X3)+e 

Berdasarkan persamaan tersebut di atas dapat 

dijelaskan 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda 

menunjukan bahwa niali variabel kualitas sistem, 

kualitas informasi dan kualitas pelayanan 

dianggap konstan maka akan mempengaruhi 

kepuasan konsumen. hasil konstanta negative 

menurut hendry menyatakan ; konstanta negative 

tidaklah menjadi persoaalan dan bias diabaikan 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 

(Constant) 
-

.615 
1.354  -.444 .658   

Kualitas system .166 .100 .149 1.669 .098 

kualitas informasi .325 .097 .312 3.344 .001 

kualitas pelayanan .523 .091 .491 5.736 .000 

a. Dependent Variable: kepuasan 

konsumen 
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selama model regresi yang anda uji sudah 

memenuhi asumsi (normalitas untuk regresi 

sederhana atau asumsi klasik lainya untuk regresi 

berganda). Maka kepuasan konsumen konstanta -

0.615 apabila nilai kualitas sistem sebesar 0.166, 

kualitas informasi sebesar 0.325 dan kualitas 

pelayanan 0.523 

2. Konstanta negative yaitu sebesar -0.615, yang 

menyatakan bahwa  jika kualitas sistem (X1), 

Kualitas informasi (X2) dan kualitas pelayanan 

(X3) nilainya 0, maka kepuasan konsumen akan 

bernilai negative yaitu -0.615 atau sebesar -

61.5%. 

3. Setiap terjadi peningkatan nilai 1% pada variabel 

kualitas sistem (X1), maka akan diikuti 

peningkatan kepuasan konsumen  sebesar 0.166 

atau 16.6%. nilai koefisien bernilai positif artinya 

terjadi hubungan yang positif antara kualitas 

sistem terhadap kepuasan konsumen. 

4. Berdasarkan persamaan regresi menunjukan 

bahwa variabel kualitas informasi  X2 memiliki 

nilai koefisien regregsi yang positif dengan 

kepuasan konsumen  pada PT. ASDP. yaitu b 

sebesar 0.325 yang berarti Setiap terjadi 

peningkatan niali 1% pada variabel kualitas 

sistem (X2) maka kepuasan konsumen akan 

meningkat 0.325 atau 32.5% dengan asumsi 

variabel independen lain adalah konstan. 

5. Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan 

bahwa variabel faktor kualitas pelayanan (X3), 

mempunyai nilai koefisien regresi yang positif 

dengan Kepuasan konsumen menggunakan tiket 

online PT. ASDP yaitu b sebesar 0.523 yang 

berarti bahwa apabila kualitas pelayanan 

mengalami peningkatan 1% kepuasan kosumen 
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pengguna tiket online PT. ASDP akan meningkat  

0.523 atau 52.3 % dengan asumsi variabel 

independen yang lain adalah konstan. 

 

2. Uji Koefisien Determinasi (R
2 
) 

Determinasi merupakan pengukuran seberapa jauh 

kemampuan model dengan menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi terdapat di 0 < R2< 

1, dimana nilai R2 yang kecil berarti menunjukkan 

kemampuan-kemampuan variabel dependen amat 

terbatas. Variabel independen dianggap memberikan 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen apabila R2 mendekati 1, sehingga R2 = 0 maka 

diantara variabel independen dan variabel dependen tidak 

mempunyai hubungan, sedangkan jika R2 = 1 maka 

diantara variabel independen dan variabel dependen 

terdapat suatu hubungan yang kuat. 

Tabel 4.21 

Output Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

 

1 .904a .817 .811 2.35330  

a. Predictors: (Constant), kualitas pelayanan, Kualitas sistem, 

kualitas informasi 

b. Dependent Variable: kepuasan konsumen 

Sumber : Data hasil olahan SPSS 2021 

Berdasarkan  tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai 

koefisien deteriminasi atau R squere adalah sebesar 0.817 

atau 81.7%. hal ini menunjukan bahwa variabel 

independent yaitu kualitas sistem, kualitas informasi dan 

kualitas pelayanan berpengaruh terhadap varibel 

dependen yaitu kepuasan konsumen pengguna sistem e-

ticketing pada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) 

sebesar 81.7% sedangkan 18.3 % sisanya dipengaruhi 
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oleh variabel lainya yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

3. Uji T atau Parsial 

Uji T digunakan dalam  penelitian  untuk menguji 

bagaimana pengaruh antara masing-masing variabel 

independen tidak secara bersama-sama atau secara sendiri 

terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan antara Thitung dengan Ttabel dan 

melihat nilai signifikannya pada masing masing variabel 

independen. Kriteria dalam pengujian uji T adalah jika 

Thitung > Ttabel maka terdapat pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen dan sebaliknya 

jika Thitung < Ttabel maka tidak terjadi pengaruh antara 

keduanya. Dan untuk nilai signifikannya apabila nilai 

signifikannya < 0,05 maka terjadi pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen dan jika 

nilai signifikannya > 0,05 maka tidak terjadi pengaruh 

antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS versi 20 dapat 

dilihat pada tabel sebagi berikut : 

Tabel 4.22 

Output Hasil Uji T 

Coefficientsa 

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

coefficients 

t Sig. 

B  Std. 

Error 

Beta  

(constant) -.615 1.387  -.444 .658 

Kualitas 

system 

.166 .100 .149 1.669 .098 

1,      kualitas 

informasi 

.325 .097 .312 3.344 .001 

Kualitas 

pelayanan 

.523 .091 .491 5.736 .000 

a. Dependen Variable : kepuasan konsumen 



 
 

128 

Sumber : Data hasil olahan SPSS 2021 

Tabel 4.23 

Hasil Uji T 

Variabel T hitung T tabel Kriteria 

Kualitas sistem 1.669 1.984 Tidak berpengaruh terhadap Y 

Kualitas informasi 3.344 1.984 Berpengaruh terhadap Y 

Kualitas pelayanan 5.376 1.984 Berpengaruh terhadap Y 

Sumber : Data hasil olahan SPSS 2021 

Berdasarkan tabel 4.22 di atas dapat dilihat bahwa 

perhitungan SPSS pengaruh variabel independen yaitu 

Kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan 

secara parsial terhadap variabel dependen kepuasan 

konsumen menggunakan sistem e-ticketing pada PT. 

ASDP Indonesia Ferry (persero), maka diperoleh hasil 

pengujian parsial sebagai berikut : 

a. Variabel kualitas sistem (X1) menunjukkan nilai 

Thitung sebesar 1.669 < Ttabel 1.984 dengan nilai 

signifikan 0,098 > 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel (X1) kualitas sistem tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel (Y) 

kepuasan konsumen menggunakan sistem e-

ticketing pada PT. ASDP Indonesia Ferry 

(persero). Hal ini berarti Hipotesis ditolak dan 

variabel kualitas sistem berpengaruh negatif 

terhadap kepuasan konsumen menggunakan 

sistem e-ticketing pada PT. ASDP Indonesia 

Ferry (persero) 

b. Variabel kualitas informasi (X2) menunjukkan 

nilai Thitung sebesar 3.344 > Ttabel 1.984 dengan 

nilai signifikan 0.001 < 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel (X1) kualitas 

informasi berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel (Y) kepuasan konsumen menggunakan 

sistem e-ticketing pada PT. ASDP Indonesia 
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Ferry (persero). Hal ini berarti Hipotesis diterima 

dan variabel kualitas informasi berpengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen 

menggunakan sistem e-ticketing pada PT. ASDP 

Indonesia Ferry (persero) 

c. Variabel kualitas pelayanan (X3) menunjukkan 

nilai Thitung sebesar 5.376 > Ttabel 1.984 dengan 

nilai signifikan 0.000 < 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel (X3) kualitas 

pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel (Y) kepuasan konsumen menggunakan 

sistem e-ticketing pada PT. ASDP Indonesia 

Ferry (persero). Hal ini berarti Hipotesis diterima 

dan variabel kualitas pelayanan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen 

menggunakan sistem e-ticketing pada PT. ASDP 

Indonesia Ferry (persero). 

4. Uji F 

Uji F (simultan) digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independent secara bersama-sama atau simultan 

berpegaruh secara signifikan terhadap variabel dependent 

(Y). Hasil uji F dapat dilihat pada output ANOVA sebagai 

berikut ini: 

Tabel 4.24 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2373.791 3 791.246 142.879 .000b 

Residual 531.649 96 5.538   

Total 2905.440 99    

a. Dependent Variable: kepuasan konsumen 

b. Predictors: (Constant), kualitas pelayanan, Kualitas sistem, kualitas informasi 
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Sumber : Data hasil olahan SPSS 

Berdasarkan hasil uji simultan pada tabel 4.24 dalam 

model ANOVA diperoleh Fhitung sebesar 140.171. 

Dalam pengujian ini syarat hipotesis dapat diterima 

apabila nilai signifikannya < 0,05 atau nilai Fhitung > 

Ftabel. F hitung yang diperoleh adalah sebesar 142.879 

sedangkan nilai F tabel adalah sebesar 2.699. Karena nilai 

Fhitung (142.879) > Ftabel (2,699) maka dapat 

disimpulkan bahwa ketiga variabel independent yaitu 

Kualitas Sistem, Kualitas Informasi Dan Kualitas 

Pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependent yaitu kepuasan konsumen 

menggunakan sistem e-ticketing pada PT. ASDP 

Indonesia Ferry (Persero) dengan tingkat signifikan 0,000 

< 0,05. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

G. Pembahasan Analisis Data 

1. Pengaruh E-Ticketing Terhadap Kepuasan Konsumen 

PT. ASDP 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penerapan e-ticketing terhadap kepuasan konsumen di PT. 

ASDP Indonesia Ferry (persero). Kepuasan pelanggan 

atau konsumen merupakan fungsi dari perbedaan antara 

kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja 

dibawah harapan, maka konsumen akan kecewa. Tetapi 

apabila kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan akan 

puas. Pelangggan yang puas akan setia lebih lama, kurang 

sensitif terhadap harga dan memberi komentar yang baik 

terhadap kinerja perusahaan. 

 Kepuasan konsumen/pelanggan merupakan tingkat 

kepuasan seseorang setelah membandingkan (kinerja atau 

hasil) yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. 

jadi tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan 
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antarakinerja yang dirasakan dengan harapan. konsumen 

bisa memahami salah satu dari tiga tingkat kepuasan 

umum yaitu kalau kinerja di bawah harapan, konsumen 

akan merasa kecewa, tetapi kinerja sesuai dengan harapan 

pelanggan akan merasa puas dan bila kinerja bisa 

melebihi harapan maka pelanggan akan merasa sangat 

puas senang atau sangat gembira. Untuk menciptakan 

kepuasan pelanggan, perusahaan menciptakan dan 

mengelola suatu sistem untuk memperoleh pelanggan 

yang lebih banyak dari kemampuan untuk 

mempertahankan pelanggannya. PT ASDP merupakan 

salah satu badan usaha yang sangat memperhatikan 

kepuasan konsumen, karena PT. ASDP merupakan salah 

satu badan usaha yang menjual jasa bagi konsumen. Salah 

satu faktor untuk tetap menjaga kepuasan konsumen dan 

pelanggan salah satunya adalah dengan meningkatkan 

atau menjaga kualitas sistem, informasi dan layanan yang 

diberikan dalam hal ini penerapan tiket online. 

Pembahasan berdasarkan hasil penelitian tiap variabel 

adalah sebagai berikut: 

a. Kualitas sistem Ferizy terhadap kepuasan 

konsumen PT. ASDP. Menurut DeLone dan 

McLean,  kualitas sistem merupakan ciri 

karakteristik kualitas yang diinginkan dari sistem 

informasi itu sendiri. Kualitas sistem secara lebih 

luas membahas tentang apa yang dirasakan oleh 

konsumen terhadap website. Dalam konteks 

kualitas sistem, yang menjadi fokus perhatiannya 

adalah sistem yang ada di website yang 

memberikan kemudahan bagi  konsumen untuk 

melakukan aktivitas berinteraksi dengan website, 

kemudahan dalam menemukan informasi atau 

menjalankan website, kenyamanan dalam 

melakukan transaksi.  

 Ditinjau dari hasil uji T atau parsial dapat 

diketahui bahwa hipotesis diterima. Pada ttabel 
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dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05 dan derajat 

kebebasan (df = n-k atau 100-4=96). Maka hasil 

tersebut diperoleh 1.984. Nilai tersebut 

menjelaskan bahwa nilai thitung < ttabel sebesar 

1.669 < 1.984 dengan tingkat signifikan dibawah 

0,05 yaitu 0,098, sehingga dapat disimpulkan H0 

diterima dan H1 ditolak yang berarti “kualitas 

sistem secara parsial memiliki pengaruh negatif 

dan signifikan terhadap pengambilan kepuasan 

konsumen. Yang artinya, kualitas sistem yang 

besar dapat memiliki kemungkinan kecil untuk 

memberikan kepuasan konsumen. Hal ini 

mungkin disebabkan karena konsumen selaku 

pengguna E-ticketing hanya fokus pada bagian 

kualitas pelayanan dan kualitas informasi yang 

dihasilkan dan tidak memandang perlunya 

kualitas sistem baik dari website ataupun aplikasi 

yang digunakan. Sehingga berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen 

selaku pengguna ferizy. Selain itu, dalam hasil 

wawancara dengan salah satu konsumen E-

ticketing Ferizy didapati beberapa kemungkinan 

penyebabnya yaitu karena pelayanan yang 

diberikan sudah cukup baik sehingga konsumen 

tidak terlalu memperdulikan kualitas sistemnya 

sehingga sistem ferizy tidak terlalu berpengaruh. 

 Penelitian ini dapat didukung dari hasil 

perhitungan statistik yang menyatakan tingkat 

signifikansi. Berikut hasil perhitungan statistik 

yaitu, Setiap terjadi peningkatan nilai 1% pada 

variabel kualitas sistem (X1), maka akan diikuti 

peningkatan kepuasan konsumen  sebesar 0.166 

atau 16.6%. Adapun hasil penelitian ini selaras 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad 

Rudnii yang berjudul “Pengaruh kualitas sistem, 

kualitas informasi dan kualitas pelayanan SIA 
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terhadap kepuasan mahasiswa STIE Sampit". 

Dalam penelitiannya disebutkan bahwa  variabel 

kualitas sistem  tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan Mahasiswa pengguna SIA. Dari hasil 

penelitian yang dikemukan oleh Artika 

Surniandari dan Haryani bahwa kualitas sistem 

berpengaruh secara positif dan signifikan. Maka 

penelitian yang dikemukakan oleh Artika S dan 

Haryani tidak selaras dengan penelitian ini karena 

kualitas sistem tidak berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap kepuasan konsumen PT. 

ASDP Indonesia Ferry (persero). 

b.  Kualitas Informasi Ferizy terhadap kepuasan 

konsumen, Pengaruh kualitas informasi Ferizy 

terhadap kepuasan konsumen PT.ASDP. 

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji T) yang 

dilakukan melalui hasil perhitungan SPSS20 

terhadap variabel Kualitas Sistem (X2) 

memperoleh kualitas informasi secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen menggunakan e-ticketing 

pada PT. ADSP karena nilai Thitung yang 

diperoleh adalah 3.344 > Ttabel 1.984 dengan 

nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 

0,001 < 0,05.  Selain itu Berdasarkan persamaan 

regresi menunjukan bahwa variabel kualitas 

informasi  X2 memiliki nilai koefisien regregsi 

yang positif dengan kepuasan konsumen  pada 

PT. ASDP . yaitu b sebesar 0.325 yang berarti 

Setiap terjadi peningkatan niali 1% pada variabel 

kualitas informasi (X2) maka kepuasan konsumen 

akan meningkat 0.325 atau 32.5%. bias dikatakan 

bahwa kualitas informasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan konsumen Hasil 

penelitian ini selaras dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penelitian Artika Surniandari dan 
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Haryani yang berjudul “pengaruh penerapan e-

ticketing terhadap tingkat kepuasan dan loyalitas 

pengguna jasa kereta” yang mengemukakan 

bahwa variabel kualitas sistem berpengaruh 

secara signifikan terhadap  kepuasan konsumen. 

 Artika S dan Haryani menyatakan bahwa 

kualitas informasi merupakan faktor penting 

penentu kepuasan konsumen menggunakan 

layanan tiket online. Maka dapat disimpulkan 

bahwa kualitas informasi  seperti kelengkapan 

informasi, relevansi informasi, keakuratan 

informasi, ketepatan waktu dan format penyajian 

infomasi sangat berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen menggunakan e-ticketing pada PT. 

ADSP. Hasil penelitian ini diperkuat oleh 

jawaban konsumen atau anggota  melalui 

kuisioner yang telah dibagikan oleh peneliti 

dengan menggunakan perhitungan skala likert 

tanggapan responden terhadap indikator-indikator 

kualitas informasi tergolong baik. Mayoritas 

responden memberikan jawaban setuju dan sangat 

setuju yang menunjukan bahwa kualitas sistem 

penjualan tiket online PT. ASDP  cukup 

memuaskan konsumen.  

c. Kualitas Pelayanan Ferizy terhadap kepuasan 

konsumen, Pengaruh kualitas informasi Ferizy 

terhadap kepuuasan konsumen PT.ASDP. 

Berdasarkan hasil pengujian parsial (uji T) yang 

dilakukan melalui hasil perhitungan SPSS20 

terhadap variabel Kualitas pelayanan (X3) 

memperoleh kualitas pelayanan secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen menggunakan e-ticketing 

pada PT. ADSP karena nilai Thitung yang 

diperoleh adalah 5.736 > Ttabel 1.984 dengan 

nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 
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0,000 < 0,05.  Selain itu Berdasarkan persamaan 

regresi menunjukkan bahwa variabel faktor 

kualitas pelayanan (X3), mempunyai nilai 

koefisien regresi yang positif dengan Kepuasan 

konsumen menggunakan tiket online PT. ASDP 

yaitu b sebesar 0.523 yang berarti bahwa apabila 

tingkat faktor pribadi mengalami peningkatan 1% 

kepuasan kosumen pengguna tiket online PT. 

ASDP akan meningkat  0.523 atau 52.3 % dengan 

asumsi variabel independen yang lain adalah 

konstan Hasil penelitian ini selaras dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Winda et al, yang 

berjudul “Pengaruh kualitas sistem, kualitas 

informasi dan kualitas pelayanan Rail Ticketing 

System (RTS) Terhadap Kepuasan Pengguna 

(Studi Empiris Pada PT. Kereta Api Indonesia 

(persero) daop 9 Jember) yang mengemukakan 

bahwa variabel kualitas sistem berpengaruh 

secara signifikan terhadap  kepuasan konsumen. 

 Berdasarkan teori yang dikemukaan oleh 

Artika S dan Haryani bahwa kualitas informasi 

merupakan faktor yang sangat diperlukan untuk  

penentu kepuasan konsumen menggunakan 

layanan tiket online. Maka dapat disimpulkan 

bahwa kualitas pelayanan  seperti  bukti langsung 

pelayanan, daya tanggap, jaminan, empati dan 

sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen 

menggunakan e-ticketing pada PT. ASDP. Hasil 

penelitian ini diperkuat oleh jawaban konsumen 

atau anggota  melalui kuisioner yang telah 

dibagikan oleh peneliti dengan menggunakan 

perhitungan skala likert tanggapan responden 

terhadap indikator-indikator kualitas informasi 

tergolong baik. Mayoritas responden memberikan 

jawaban setuju dan sangat setuju yang 



 
 

136 

menunjukan bahwa kualitas sistem tiket online 

PT. ASDP  memuaskan konsumen.  

d. Kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas 

pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan konsumen PT. ASDP indonesia Ferry 

(persero). Berdasarkan hasil pengujian simultan 

(uji F) melalui  hasil uji simultan pada tabel 

dalam model ANOVA diperoleh Fhitung sebesar 

142.879. Dalam pengujian ini syarat hipotesis 

dapat diterima apabila nilai signifikannya < 0.05 

atau nilai Fhitung > Ftabel. F hitung yang 

diperoleh adalah sebesar 142.879 sedangkan nilai 

F tabel adalah sebesar 2.699. Karena nilai Fhitung 

(142.879) > Ftabel (2.699) maka dapat 

disimpulkan bahwa ketiga variabel independent 

yaitu Kualitas Sistem, Kualitas Informasi Dan 

Kualitas Pelayanan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap variabel dependent yaitu 

kepuasan konsumen menggunakan sistem e-

ticketing pada PT. ASDP Indonesia Ferry 

(Persero) dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. 

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Ho ditolak dan Ha diterima.  

 Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Artika S dan Haryani yang 

berjudul “Pengaruh penerapan e-ticketing 

terhadap tingkat kepuasan dan loyalitas pengguna 

jasa kereta”. Dalam penelitiannya disebutkan 

bahwa kualitas sistem, kualitas informasi,dan 

kualitas pelayanan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan konsumen. Dan perolehan nilai 

koefisien deteriminasi atau R squere adalah 

sebesar 0.817 atau 81.7%. hal ini menunjukan 

bahwa variabel independent yaitu kualitas system, 

kualitas informasi dan kualitas pelayanan 

berpengaruh terhadap varibel dependen yaitu 
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kepuasan konsumen pengguna system e-ticketing 

pada PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) sebesar 

81.7% sedangkan 18.3% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lainya yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

2. Penerapan e-ticketing dalam perspektif ekonomi Islam 

E-ticketing atau electronic ticketing adalah suatu cara 

untuk mendokumentasikan proses penjualan dari aktifitas 

perjalanan pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen 

berharga secara fisik ataupun paper ticket. Semua 

informasi mengenai electronic ticket disimpan secara 

digital dalam sistem komputer milik perusahaan. Sebagai 

bukti pengeluaran e-ticket, pelanggan akan diberikan 

itinerary receipt yang hanya berlaku sebagai alat untuk 

masuk ke dalam alat transportasi yang masih 

mengharuskan penumpang untuk membawa tanda bukti 

perjalanan.
127

 

Secara individu maupun kolektif penerimaan 

teknologi dapat dijelaskan dari variasi penggunaan suatu 

sistem, karena diyakini bahwa penggunaan suatu sistem 

yang berbasis TI dapat meningkatkan kinerja individu 

atau kinerja organisasi.
128

 

 Prinsip kemudahan dalam penerapan e-ticketing 

menjadi landasan PT. ASDP Indonesia Fery (persero) 

dalam menerapan sistem penjualan tiket, penerapan e-

ticketing adalah untuk membantu manusia dalam proses 

muamalah khususnya dalam pembelian tiket ditengah 

perkembangan teknologi masa kini. Untuk mengantisipasi  

terjadinya arus mudik yang membludak dan antrean 

penumpang yang menumpuk, biasanya perusahaan 

                                                             
127 Novialita H dan Refti H listyani, Motif pemanfaatan layanan elektronik 

tiket (e-ticketing) oleh pengguna kereta, jurnal paradigma vol. 03, no. 03 tahun 2015 
128Artika Suniandari dan Haryati “Pengaruh Penerapan E-Ticketing 

Terhadap Tingkat Kepuasan dan Loyalitas Pengguna Jasa Kereta” (Jurnal Ekonomi 

dan pembagunan, vol. 25 No. 1 2017),  40  
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penyedia jasa perjalanan atau perusahaan penyeberangan 

dan layanan transportasi lainnya seperti PT. ASDP, 

menerapkan suatu kebijakan online tiket sejak jauh-jauh 

hari. Mekanisme pemesanan tiket umumnya cukup 

dengan mengakses Aplikasi ataupun website yang 

disediakan oleh perusahaan jasa perjalanan tersebut. 

 Pola akad semacam  ini dikenal sebagai akad al-

ijarah al-maushuf fi al-dzimmah, atau biasa disebut 

sebagai reservasi tiket, dalam Fikih Kontemporer dikenal 

sebagai forward ijarah. Dewan Syariah Nasional 

mendefinisikan akad ijarah maushuf fi al-dzimmah 

sebagai sebuah akad sewa menyewa atas manfaat suatu 

barang dan jasa yang ketika akad terjadu hanya 

disebutkan sifat-sifat dan spesifikasi dari barang atau jasa 

tersebut.
129

 Sehingga yang membedakan al-ijarah al-

maushuf fi al-dzimmah, dengan ijarah lainya adalah 

barang atau jasa belum ada pada saat akad terjadi, 

sehingga manfaat atas barang atau jasa dipesan terlebih 

dahulu seperti pembiayaan pada ishtishna.
130

  

 Muhammad Awamilah mendefinisikan al-ijarah al-

maushuf fi al-dzimmah, dengan transaksi yang dibolehkan 

(oleh hukum islam) dimana pembayaran dilakukan 

dengan penggantian (uang tertentu) dan dalam batas 

waktu tertentu.
131

 Kaidah dasar yang menjelaskan sahnya 

akad ijarah adalah menyatakan sebagai berikut: 

َفَعُتُه   ْت ِاَجارَتُُه ِاَذاُقِدَرْت َمن ْ وَُكلُّ َماَامگَن اإِلنِْتَفاُع ِبِه َمَع بَ َقاِءَعْيِنِه َصحَّ
ٍةَاْوَعَملٍ   بَِأَحِداَْمَرْيِن ُمدَّ

                                                             
129 Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 

101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Al-Dzimmah, 2016, 7 
130 Rega Felix, Potensi Penerapan  Al-Ijarah Al-Maushuf Fi Al-

Dzimmah,Oleh Perbankan Syariah, 2017, accessed maret 25 2021 
131 Mugniati,  Akad Al-Ijarah Al-Maushuf Fi Al-Dzimmah, (Study 

Komparatif Madzhab Hanafi Dan Syafii), 31 
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 Artinya“Segala benda yang bisa diambil 

manfaatnya, sementara fisiknya masih tetap bisa dijaga, 

adalah sah untuk diijarahkan (disewakan), dengan 

catatan bila manfaatnya barang bisa diserahkan kepada 

penyewa dengan salah satu dari metode, yaitu dengan 

jalan terikat masa, atau dengan jalan menunaikan amal.”  

 Hukum asal dari akad ijarah ini, oleh Syeikh 

Taqiyuddin Al-hushny, sebenarnya dinyatakan sebagai 

tidak sah, karena objek akadnya adalah manfaat, yang 

berarti bukan barang fisik, melainkan barang yang 

sifatnya hissi (non fisik). Setiap barang yang bersifat non 

fisik, dan tidak nampak, pada dasarnya dianggap sebagai 

tidak ada (ma‟dum). Sebab “Adanya barang” adalah sama 

dengan “ketiadaannya” (wujuduhu ka „adamihi).  

   Menyewa barang yang bersifat ma‟dum atau tidak 

ada, hukum asalnya adalah tidak boleh, sebagaimana hal 

itu terjadi pada akad jual beli disebabkan unsur gharar 

(penipuan) sebab tidak bisa diketahui secara pasti. 

Bagaimanapun juga, ijarah merupakan bagian (juz‟un) 

dari jual beli. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, Ijarah merupakan 

bagian dari jual beli, maka semua syarat sah yang 

berkaitan dengan jual beli adalah juga berlaku bagi ijarah. 

Bahkan ulama dari kalangan Hanafiyah menyatakan 

bahwa ijarah itu hakikatnya adalah “jual beli” dengan 

objek barang manfaat. illat diperbolehkannya ijarah 

adalah menjadi sama dengan illat yang berlaku atas jual 

beli salam (pesan) atau bai‟ maushuf fi al-dzimmah. Yang 

nampak dipermukaan, illat bolehnya ijarah adalah  hajat 

masyarakat yang bersifat dlarurat (primer). Namun, pada 

hakikatnya hajat itu titik awalnya adalah berangkat dari 

unsur dlarurat, yang mana hal ini dilatarbelakangi oleh 

kaidah yang menyatakan bahwa karena darurat maka 

diperbolehkan  sesuatu yang dilarang.  
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 Berbekal kemanfaatan aplikasi yang bersifat nyata di 

atas, menjadikan akad jual beli barang manfaat (ijarah), 

kendati wujud fisik barangnya tidak nampak (ma‟dum), 

namun karena “manfaat” fisiknya bisa dirasakan, 

menjadikan kebutuhan akan waktu penyerahan jasa 

(waqtu al-qabdli manfaat) dan pelaksanaan “pekerjaan” 

jasa, menjadi sesuatu yang mungkin untuk dilakukan. 

Akad ini termasuk akad ijarah multijasa, ijarah multijasa 

adalah akad pembiayaan dalam memenuhi kebutuhan 

atas manfaat akan suatu jasa, seperti medical chek up, 

visa, passport, surat rekomendasi dan tiket. 

 Penerapan layanan elektronik tiket atau e-ticket di PT. 

ASDP mengutamakan kemudahan penggunaan Aplikasi 

maupun website, karena hikmah dari e-ticketing yakni 

Kemudahan dan kepraktisan ketika mengalami darurat 

hajat misalnya setiap orang tidak selalu memiliki 

kendaraan pribadi untuk bepergian sehingga dibutuhkan 

penyedia jasa untuk memenuhi darurat hajat tersebut. hal 

ini berdasarkan dari indikator e-ticketing yaitu kualitas 

sistem, PT. ASDP sudah berupaya memberikan 

kemudahan dalam proses pemesanan tiket sehingga 

penumpang tidak perlu mengantri untuk membeli tiket, 

hal ini terbukti dari jawaban responden yang mayoritas 

menyetujui bahwa kemudahan penggunaan, kecepatan 

akses, keandalan sistem, fleksibilitas kelengkapan 

berintegrasi dan kemanan dari sistem pembelian tiket 

online ini sudah cukup baik sehingga konsumen akan 

merasakan manfaatnya. 

 Dimensi kualitas sistem, kualitas informasi dan 

kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen dalam perspektif ekonomi Islam hal ini 

didukung oleh jawaban responden menyatakan 

kesetujuannya dengan pernyataan mengenai kualitas 

sistem, kualitas informasi dan kualitas pelayanan secara 

islam, responden mayoritas memberikan jawaban setuju 

pada dimensi kualitas istem dengan indikator kemudahan 
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penggunaan,kecepatan akses, keandalan sistem, 

fleksibilitas dan keamanan sudah sesuai dengan prinsip 

islam. Kualitas informasi memiliki indikator 

kelengkapan, informasi yang relevan, akurat seperti 

tertuang dalam (QS. 11:120, 12:3 dan 18:3). ketepatan 

waktu dan penyajian informasi yang tidak membedakan 

antara hak dan yang batil. 

Indikator Kualitas sistem  dalam Islam berkaitan 

dengan kualitas sistem website dan aplikasi yaitu 

kemudahan penggunaan, kemudahan penggunaan adalah 

konsep yang saling berhubungan tentang penilaian 

individu terhadap keterlibatan usahanya dalam proses 

penggunaan sistem.
132

 Ease of use (Kemudahan 

Penggunaan) dalam Islam merupakan salah satu prinsip 

penting, merupakan anugerah dari Allah SWT, diberikan 

agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam 

menjalankan ajaran agama, terutama dalam keadaan sulit. 

Dari hasil kuesioner dapat dilihat bahwa dalam 

penerapanya layanan e-ticketing pada PT. ASDP sudah 

memberikan kemudahan penggunaan untuk para 

konsumennya 

Response Time (Kecepatan Akses) merupakan salah 

satu indikator kualitas sistem informasi. Diukur melalui 

kecepatan pemrosesan, dan waktu respon. Reliability 

(Keandalan Sistem) dalam konteks ini adalah ketahanan 

sistem informasi dari kerusakan dan kesalahan. 

Pelayanan akan dapat dikatakan reliabel apabila dalam 

perjanjian yang telah diungkapkan dicapai secara akurat, 

ketapatan dan keakuratan inilah yang akan 

menumbuhkan kepercayaan konsumen/pelanggan 

terhadap lembaga penyediaan layanan jasa, dalam 

konteks ini, Allah SWT juga menghendaki setiap 

umatnya untuk menepati janji yang dibuat. Flexibility 

                                                             
132 Zahedi, Fatemeh. (1997). Reliability of informationsystem based on the 

critical success factorsformulation. International Journal of Quality & Reliability 

Management, 14(8),791-813 
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(fleksibilitas) adalah kemampuan sistem dalam 

melakukan perubahan-perubahan kaitannya dengan 

memenuhi kebutuhan pengguna. Security  atau keamanan 

sistem ini dapat dilihat melalui data pengguna yang aman 

disimpan oleh suatu sistem informasi, penyediaan sistem 

yang baik menjadi jaminan rasa aman bagi konsumen dan 

yang akan berdampak pada kesuksesan lembaga penyedia 

pelayanan jasa. dari indikator kualitas sistem dalam Islam 

di atas, penerapan e-ticketing sudah memberikan layanan 

yang sesuai dengan prinsip Islam ini dapat dilihat dari 

jawaban responden yang mayoritas setuju degan 

pernyataan mengenai kualitas sistem yang diberikan. 

Kualitas informasi memiliki indikator kelengkapan, 

informasi yang relevan, akurat seperti tertuang dalam 

(QS. 11:120, 12:3 dan 18:3). ketepatan waktu dan 

penyajian informasi yang tidak membedakan antara hak 

dan yang batil. Kualitas informasi dalam pandangan 

Islam yaitu:
133

 Kelengkapan (Completeness)  informasi 

yang disampaikan harus lengkap. (Relevance) Relevansi 

informasi untuk tiap-tiap pengguna satu dengan yang  

lainnya berbeda sesuai dengan kebutuhan. Akurat 

(Accurate) Informasi yang akurat dalam konteks Islam 

ialah informasi yang menggambarkan berita dan 

informasi yang benar, terutama yang berhubungan 

dengan isi informasi yang disampaikan. Ketepatan waktu 

(Timeliness) Informasi yang datang pada penerima tidak 

boleh terlambat, Penyajian informasi (Format) Penyajian 

informasi mengacu kepada bagaimana informasi 

dipresentasikan kepada pengguna.  

Menurut perspektif Islam informasi yang disampaikan 

harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa 

sehingga dapat menarik perhatian penerima, informasi 

                                                             
133 Denny nurjaya, Pengaruh Kualitas System, Informasi Dan Pelayanan 

Terhadap Manfaa Bersih Dengan Menggunakan Model Delone Mclane,(skripsi 

universitas sanata dharma Yogyakarta, 2017), 45 
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atau pesan yang disampaikan harus menggunakan 

lambang-lambang yang tertuju kepada pengalaman yang 

sama antara penyampai informasi dan penerima 

informasi sehingga sama-sama dimengerti. Kualitas 

informasi dalam Islam dijelaskan secara spesifik, dalam 

Al-Qur’an menggambarkan bahwa informasi yang hak 

atau benar, memiliki karateristik informasi yang dapat 

menyenangkan hati penerima informasi, informasi yang 

benar dan perlu diketahui oleh orang lain dan tidak 

mencampur adukan bertita yang benar dengan berita yang 

salah/batil, informasi yang adil dan tidak memihak salah 

satu pihak, informasi yang dapat menyelesaikan 

perbedaan atau pertentangan di antara penerima dan 

dapat mendamaikan dari perselisihan mereka dan 

informasi yang tidak hanya mengikuti kepuasan subjektif. 
134

 Pada penerapanya PT. ASDP memberikan kualitas 

informasi yang cukup baik dan sesuai dengan prinsip 

Islam. 

Indikator kualitas pelayanan adalah persepsi 

pengguna atas jasa yang diberikan oleh penyedia jasa 

layanan tiket online. Dimensi Tangible, Responsiveness, 

Reliability ,Assurance dan Empathy, yang dijelaskan 

dalam konsep Islam adalah sebagai berikut:
135

  

Tangible (bukti fisik) Bukti fisik merupakan tampilan 

fisik yang akan menunjukkan identitas organisasi 

sekaligus faktor pendorong munculnya persepsi awal 

pelanggan terhadap suatu organisasi jasa. Kemampuan 

organisasi dalam menampilkan bukti fisiknya dengan 

baik. Akan melemahkan citra serta dapat menciptakan 

persepsi negatif pada pelanggan. Dalam hal ini PT. 

ASDP dalam penerapannya sudah cukup baik dengan 

                                                             
134 Hamdi Agustin, Sistem Informasi Manajemen Menurut Perspektif Islam, 

Jurnal Tabaruu’: Islamic Banking And Finance Vol. 1 : No 1 – Mei 2018 
135 Salma, Fitria Salahika. “Pengaruh Kualitas Jasa Perspektif Islam 

Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan Hotel Grand Kalimas di Surabaya” 

Jurnal. Vol.2 No.4 April. 2015 
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memeberikan bukti fisik berupa aplikasi yang bisa 

digunakan oleh konsumen secara mudah. Responsiveness 

(daya tanggap) Daya tanggap merupakan bagian dari 

profesionalitas. Organisasi yang profesional senantiasa 

berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, 

memperhatikan harapan dan masukan dari pelanggan 

serta meresponnya dengan cepat dan tepat. Jika tidak 

demikian, berarti manajemen organisasi tersebut telah 

menzalimi pelanggan. Allah SWT melarang setiap 

muslim untuk berbuat zalim dalam berserikat/berbisnis.  

Assurance (jaminan) Pengetahuan dan kemahiran atas 

suatu produk hanya akan diperoleh dari sebuah proses 

belajar yang tekun dan bersungguh-sungguh. Islam 

memerintahkan agar setiap muslim senantiasa belajar 

dengan tekun dan terus meningkatkan kemampuan 

dirinya. Peningkatan pengetahuan personal sangat 

penting bagi organisasi jasa. Bagian lain dari dimensi 

assurance adalah sikap karyawan yang ramah dan sopan. 

Hal tersebut dapat menarik perhatian dan membentuk 

hubungan baik antara kedua belah pihak. Sikap tersebut 

merupakan bagian dari etika perdagangan yang harus 

dijalankan oleh setiap muslim. Allah SWT juga 

memerintahkan kepada muslim untuk mengucapkan kata-

kata yang baik ketika berinteraksi dengan orang lain 

perkataan yang baik (sopan) dan lemah lembut (ramah) 

akan membentuk ada interaksi yang berkualitas. Empathy 

(empati) Sebuah organisasi jasa syariah harus senantiasa 

memberikan perhatian khusus terhadap masing-masing 

pelanggannya yang ditujukan dengan sikap komunikatif 

yang diiringi kepahaman tenang kebutuhan pelanggan. 

Hal inimerupakan wujud kepatuhan penyedia jasa 

terhadap perintah Allah SWT untuk selalu peduli 

terhadap kondisi dan kebutuhan orang lain. 

 Berdasarkan kualitas pelayanan, pelayanan e-ticketing 

di PT. ASDP yang memiliki pengaruh 55.5%  terhadap 

kepuasan konsumen dan  memiliki indikator seperti : 
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keandalan atau realibility, PT. ASDP dalam penerapan  

e-ticketing sudah memeberikan pelayanan yang 

diharapkan konsumen, unsur keandalan ini merupakan 

kemampuan penyedia jasa memberikan jasanya sesuai 

dan tepat waktu dan beban biaya yang tepat, dalam Islam 

pun telah dicontohkan yang menjadi teladan dan menjadi 

pedoman dalam perniagaan, pada firman Allah dalam 

surat Al- Ahzab ayat 21 : 

              

                    

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah 

itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang 

yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. 

  Daya tanggap dalam kualitas pelayanan e-ticketing 

berkaitan dengan kecepatan dan tanggapan dalam 

permintaan, pertanyaan dan keluhan mengenai pembelian 

tiket, informasi mengenai keberangkatan dan sebagainya 

dari konsumen mendapat respon yang cepat. Berdasarkan 

hasil penelitian daya tanggap kualitas pelayanan e-

ticketing sudah cukup baik hal ini didukung dengan 

jawaban kuesioner para responden mayoritas menjawab 

setuju untuk pernyataan indikator daya tanggap. 

 Jaminan merupakan indikator dari kualitas pelayanan 

E-ticketing dimensi ini melibatkan persepsi konsumen 

terhadap risiko ketidak pastian yang tinggi terhadap 

kemampuan penyedia jasa. Perusahaan membangun 

kepercayaan kesetiaan dan loyalitas konsumen melalui 

jaminan seperti jaminan kenyamanan penggunaan jasa, 

jaminan keamanan data dan sebagainya. Selain jaminan 

kepedulian juga merupakan indikator dari kualitas 
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pelayanan, kepedulian dari PT. ASDP dalam penerapan 

e-ticketing ini dilihat dari kepekaan karyawan dalam 

memahami kebutuhan konsumen dengan menjanjikan 

kemudahan akses untuk menggunakan jasa bentuk 

perhatian yang diberikan oleh perusahaan ini harus 

dilandasi dengan keimanan, dalam rangka mengikuti 

perintah Allah SWT untuk selalu berbuat baik kepada 

orang lain. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT. 

ASDP Indonesia Ferry (persero) sebagai perusahaan 

penyedia layanan tiket online dalam Perspektif ekonomi 

Islam pada penerapanya sudah sesuai dengan prinsip 

Islam ini dibuktikan dengan tanggapan reponden yang 

merasa puas dengan pelayanan e-ticketing dari 

perusahaan. 

 Berdasarkan kondisi di atas dalam perpektif ekonomi 

Islam  bahwa sistem e-ticketing yang diterapkan oleh PT. 

ASDP dapat dirasakan oleh konsumen kepuasanya, Dari 

tiap-tiap item pernyataan pada masing-masing variabel 

menjukan konsumen yang puas akan penerapan e-

ticketing hal ini dapat dilihat dari indikator kepuasan 

konsumen dalam perpektif ekonomi Islam yakni, minat 

penggunaan ulang produk/jasa sesuai dengan kebutuhan, 

merekomendasikan kepada orang lain sebagai bentuk 

syiar Islam, mengatakan sesuatu tentang kebaikan 

penerapan e-ticketing sebagai wujud sikap jujur dan 

penggunaan produk/jasa dengan mengutamakan 

kesederhanaan, jawaban responden mayoritas setuju pada 

tiap pernyataan tersebut menunjukan kepuasan 

penumpang mengenai penerapan layanan tiket online 

sudah sesuai dengan Prinsip ekonomi Islam. hal ini 

membuktikan bahwa dimensi kualitas Sistem, kualitas 

pelayanan dan kualitas informasi yang baik memberikan 

manfaat bagi penumpang sehingga penumpang merasa 

puas dengan adanya e-ticketing. 

 



 
 

147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





149 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka 

penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa variabel 

independen penerapan e-ticketing  (X), berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen kepuasan 

konsumen (Y) dengan indikator yaitu kualitas sistem, 

kualitas informasi dan kualitas pelayanan secara bersama-

sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan konsumen yang menggunakan e-ticketing pada 

PT ASDP Indonesia Fery (persero) dengan memperoleh F 

hitung sebesar 142.879 sedangkan nilai F tabel adalah 

sebesar 2.699. Karena nilai Fhitung (140.171) > Ftabel 

(2.699) dan nilai signifikansi 0.000 penelitian ini selaras 

dengan penelitian Artika Surniandari dan Haryani. Selain 

itu perolehan nilai koefisien deteriminasi atau R squere 

adalah sebesar 0.817 atau 81.7%. hal ini menunjukan 

bahwa variabel independen yaitu penerapan e-ticketing 

berpengaruh terhadap varibel dependen yaitu kepuasan 

konsumen pengguna sistem e-ticketing pada PT. ASDP 

Indonesia Ferry (persero) sebesar 81.7% sedangkan 

18.3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

2. Penerapan e-ticketing pada PT ASDP Indonesia Ferry 

(Persero) dalam Islam telah sesuai dengan prinsip 

ekonomi Islam layanan ini membantu mempermudah 

konsumen membeli tiket penyeberangan. Penerapan e-

ticketing  mengutamakan manfaat dan kemudahaan 

penggunaan bagi konsumen, prinsip Maslahah dan 

kemudahan merupakan prinsip yang penting dalam Islam, 

akad yang digunakan dalam transaksi e-ticketing yaitu 

termasuk akad ijarah maushuf fi al-dzimmah. Berdasarkan 
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prinsip ekonomi Islam penerapan e-ticketing di PT ASDP 

Indonesia Ferry (persero) sudah dilakukan cukup baik dan 

konsumen merasa puas atas layanan tiket elektronik, 

dilihat dari dimensi kualitas sistem, kualitas informasi dan 

kualitas pelayanan sebagian besar respon konsumen 

merasa puas dengan penerapan e-ticketing pada PT. 

ASDP Indonesia Ferry (persero), dalam hal ini perusahaan 

harus amanah dalam mempertahankan layanan electronic 

ticket jika penerapan e-ticketing sudah baik maka 

kepuasan konsumen akan meningkatkan, kepuasan 

konsumen menguntungkan perusahaan dan 

mensejahterakan konsumen dan perusahaan. 

 

B. Saran 

1. Penelitian ini memberikan implikasi bagi organisasi 

dalam mengimplementasikan sitem e-ticketing, 

perusahaan perlu memperhatikan kepuasan pengguna 

sebagai alat ukur keberhasilan suatu sistem.  hasil 

penelian ini memberikan gambaran mengenai penerapan 

e-ticketing dengan indikator kualitas sistem, kualitas 

informasi dan pelayanan yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen pengguna ferizy, dengan penelitian ini 

diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

mengevaluasi implementasi e-ticketing, perusahaan harus 

selalu melakukan perbaikan dan peningkatan kehandalan 

aplikasi maupun website ferizy agar aplikasi tidak sering 

mengalami kerusakan/error guna meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas sistem layanan elektronik tiket (e-

ticketing) serta meningkatkan kenyamanan dan kepuasan 

pengguna Ferizy. Bagi pengguna layanan elektronik tiket 

diharapkan mampu melihat dan mengisi fitur-fitur secara 

detail dan hati-hati pada transaksi yang ada di aplikasi 

dan website agar terhindar dari pialang yang 

memanfaatkan kebingungan konsumen dalam proses 

pembelian tiket. 
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2. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan 

model ini dan memperluas ruang  lingkup permasalahan 

penelitian untuk populasi yang lebih besar dan spesifik, 

dengan metode analisa yang berbeda dan penambahan 

variabel-variabel lain seperti variabel imfrastruktur dan 

sebagainya. 
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Lampiran VI Kuesioner Penelitian 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Responden yang terhormat, 

Perkenalkan Saya Nuranisa Oktafiantri, Mahasiswa Program 

Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saat ini saya sedang 

melakukan penelitian untuk skripsi dengan judul “Pengaruh 

Penerapan E-Ticketing Terhadap Kepuasan Konsumen. PT. ASDP 

Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni Lampung” Sehubungan 

dengan hal tersebut, saya membutuhkan bantuan dan partisipasi 

bapak/ibu/saudara(i) untuk mengisi kuesioner ini. Berikut kuesioner 

yang saya ajukan, mohon kepada bapak/ibu/saudara(i) untuk 

memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dan sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Adapun jawaban yang bapak/ibu/saudara(i) 

berikan akan dirahasiakan dan hanya diperuntukkan sepenuhnya bagi 

penelitian ini. Jika dalam proses pengisian kuesioner, terdapat 

isian/pertanyaan yang membuat bapak/ibu/saudara(i)  kurang 

berkenan saya mohon kerelaanya untuk memaafkan. Atas kerjasama 

dan bantuan bapak/ibu/saudara(i) dalam meluangkan waktu untuk 

mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih, semoga bantuan 

yang bapak/ibu/saudara(i)  berikan mendapat balasan dari Tuhan Yang 

Maha Esa. 

 

 

 

Hormat saya 

 

Nuranisa Oktafiantri 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A. DATA RESPONDEN 

Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, mohon 

saudara mengisi data berikut terlebih dahulu. (Jawaban yang 

saudara berikan akan diperlakukan secara rahasia) berikan tanda 

centang (√) untuk jawaban pilihan saudara. 

1. Nama Responden  :. . . . . . . . .      4. Usia          

:  …. Th 

2. Jenis kelamin       :      Laki-laki       Perempuan 5. Pekerjaan 

: . . . . .  

3. Keseringan pembelian : . . . . . Kali 

 

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

1. Mohon dengan hormat, bantuan dan kesedian 

bapak/ibu/sadara(i) untuk menjawab seluruh pernyataan yang 

ada dalam kuesioner ini. 

2. Berilah tanda centang (√) pada pernyataan berikut yang sesuai 

dengan keadaan yang sesungguhnya pada kolom yang 

tersedia. 

3. Ada lima pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing 

pernyataan, Yaitu: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), 

Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju ( STS). 

1. Kualitas Sistem ( System Quality) 

Mengevaluasi sistem pengolahan informasi pemesanan tiket 

online digunakan untuk fokus dalam bagian ini adalah kinerja dari 

sistem yang merujuk dan seberapa baik kemampuan perangkat 

keras, perangkat lunak, kebijakan, prosedur  dari sistem informasi 

dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh penumpang. 

NO Item Pernyataan Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Aplikasi dan website ferizy  menarik 

dan nyaman untuk digunakan serta 

mudah diakses 

     

2 Aplikasi dan website ferizy dapat 

memberikan informasi sesuai dengan 

harapan pengguna 

     



 
 

3 Aplikasi dan website ferizy memiliki 

fungsi-fungsi yang spesifik sesuai 

dengan kebutuhan penumpang 

     

4 Aplikasi dan website ferizy handal 

dan tidak mudah mengalami 

kerusakan/error 

     

5 Ferizy sangat fleksibel dalam 

memanfaatkan layanan pembelian 

tiket kapal ferry secara online 

     

6 Aplikasi dan website ferizy mampu 

merespon dengan cepat permintaan 

pemesanan tiket serta informasi 

keberangkatan yang dibutuhkan 

     

7 Penggunaan aplikasi dan website 

ferizy menghemat waktu, tenaga dan 

biaya dalam proses pemesanan tiket 

     

 

 

 

2. Kualitas Informasi (Information Quality) 

Berkaitan dengan output sistem informasi, nilai, manfaat, 

relevansi dan urgensi informasi yang dihasilkan. 

NO Item pernyataan Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Ferizy memberikan 

informasiyangdetail dan Lengkap 

     

2 Ferizy memberikan informasi yang 

relevan 

     

3 Ferizy memberikan informasi yang 

mudah dipahami dan tidak 

membingungkan 

     

4 Ferizy memberikan informasi yang 

akurat dan jelas kebenaranya 

     

5 Ferizy menyampaikan informasi 

secara tepat waktu 

     



 
 

6 

 

Aplikasi dan website ferizy 

memberikan  informasi yang bersifat 

mutakhir/up to date 

     

7 Format penyajian informasi mengenai 

pembelian tiket, jadwal keberangkatan 

dll sangat baik 

     

3. Kualitas Pelayanan (Service Quality) 

Kualitas pelayanan merupakan persepsi pengguna atas jasa yang 

diberikan oleh penyedia jasa. 

 

NO Item peryataan Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Ferizy memiliki tampilan yang 

menarik mudah dipahami dan 

digunakan oleh penumpang  

     

2 Pihak Penyedia jasa Ferizy tanggap 

dalam merespon segala bentuk 

keluhan penumpang mengenai sistem 

pembelian tiket 

     

3 Penumpang merasa aman dalam 

mengakses /mengirim data melalui 

aplikasi/website ferizy 

     

4 ferizy mempermudah transaksi 

pembelian tiket, Pembayaran tiket 

melalui ATM/Internet banking 

memberikan layanan pembayaran 

yang aman 

     

5 Ketika pengguna mendapatkan 

masalah pihak ASDP menyelesaikan 

dengan cepat 

     

6 Ferizy memahami kebutuhan 

pengguna 

     

7 Jam pelayanan sesuai kebutuhan 

penumpang 

     

 

 



 
 

4. Kepuasan Pengguna (User Statisfaction) 

Berkaitan dengan respon konsumen terhadap penggunaan 

output dari website dan aplikasi ferizy.  

NO Item Pertanyaan Jawaban  

SS S N TS STS 

1 Penumpang merasa puas dengan 

sistem pembelian tiket secara online 

melalui ferizy 

     

2 Saya berniat menggunakan layanan 

ferizy lagi dikemudian hari 

     

3 saya merasa senang menggunakan 

ferizy 

     

4 Saya akan merekomendasikan ferizy 

kepada oranglain 

     

5 Saya akan membagikan pengalaman 

baik saat menggunakan jasa Ferizy 

     

6 Ferizy memenuhi harapan saya sesuai 

format yang saya butuhkan 

     

7 Ferizy dapat membantu pencarian 

informasi pemesanan tiket secara lebih 

Efektif dan fisien. 

     

Saran dan catatan silahkan tulis di bawah ini : 

 

Terima kasih . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran VII Tabulasi Jawaban Responden 

                 

N

O 

K
S

1 

KS

2 

K

S3 

K

S4 

KS

5 

K

S6 

K

S7 

TOT

AL 

KI

1 

K

I2 

K

I3 

K

I4 

K

I5 

K

I6 

K

I7 

TOT

AL 

1 2 4 2 2 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 4 28 

2 5 3 4 3 3 3 4 25 4 3 3 4 3 4 5 26 

3 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 

4 5 4 4 4 4 4 4 29 4 4 4 4 5 4 5 30 

5 5 4 4 4 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 3 27 

6 3 4 4 4 4 4 4 27 4 4 4 4 4 4 4 28 

7 2 2 3 3 3 2 3 18 3 1 2 2 2 1 2 13 

8 4 4 3 3 4 4 3 25 3 3 4 4 2 2 4 22 

9 4 4 4 3 3 4 3 25 4 5 5 4 5 3 3 29 

10 4 4 4 4 4 4 4 28 5 5 5 5 4 4 4 32 

11 4 4 4 3 3 4 2 24 4 4 3 4 4 3 2 24 

12 5 4 4 4 5 4 4 30 5 4 4 4 4 4 5 30 

13 3 3 4 3 4 4 4 25 3 4 3 4 3 3 3 23 

14 5 5 5 4 4 5 4 32 4 4 4 5 5 4 4 30 

15 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 

16 4 4 4 3 3 2 3 23 3 4 3 4 4 4 3 25 

17 4 4 5 4 5 4 5 31 4 5 4 5 3 5 4 30 

18 4 4 4 3 4 4 4 27 4 4 3 4 4 4 4 27 

19 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 

20 4 4 3 4 5 5 5 30 5 5 5 4 4 4 4 31 

21 4 4 4 4 4 3 3 26 4 4 4 4 3 3 3 25 

22 3 4 4 5 5 5 5 31 4 4 5 5 5 4 4 31 

23 4 5 5 5 5 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 35 

24 4 5 5 4 5 5 5 33 5 4 4 5 5 5 5 33 

25 4 4 4 4 5 5 5 31 5 5 5 5 5 5 5 35 

26 2 3 3 3 2 2 3 18 3 3 2 1 3 2 2 16 

27 3 4 4 4 3 4 4 26 4 4 3 3 4 4 3 25 

28 3 4 4 4 3 5 5 28 5 5 5 4 5 3 4 31 

29 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 3 5 5 33 

30 4 2 1 5 2 5 1 20 4 2 4 2 4 2 1 19 

31 4 2 1 5 4 2 4 22 4 2 3 1 4 2 1 17 

32 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 

33 1 5 2 5 5 4 2 24 5 3 5 1 2 4 3 23 

34 4 4 3 3 5 4 4 27 4 4 3 4 3 3 4 25 

35 3 4 3 3 4 4 3 24 3 3 4 4 3 3 3 23 

36 4 3 4 3 4 3 4 25 4 4 3 3 3 4 4 25 

37 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 3 4 3 3 3 24 

38 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 

39 5 5 4 3 4 4 4 29 5 4 4 4 4 5 5 31 

40 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 4 4 28 

41 4 4 4 4 4 4 4 28 5 5 5 5 5 5 5 35 

42 4 4 4 4 5 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 28 

43 4 4 5 4 3 4 5 29 5 4 4 5 5 5 5 33 

44 4 5 4 3 4 3 4 27 4 4 3 3 3 4 4 25 



 
 

45 5 5 5 4 5 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 35 

46 3 4 3 4 4 3 4 25 4 4 3 3 3 4 4 25 

47 3 4 4 2 4 3 3 23 3 4 4 3 4 4 4 26 

48 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 

49 5 5 5 5 5 4 4 33 4 4 4 4 4 4 4 28 

50 5 5 5 4 5 4 5 33 5 4 4 4 4 4 5 30 

51 4 4 4 3 4 4 4 27 4 4 4 4 4 3 4 27 

52 5 5 5 4 5 4 5 33 5 5 5 5 5 5 5 35 

53 4 5 3 3 4 5 3 27 3 4 3 3 3 3 4 23 

54 4 4 4 4 4 3 3 26 3 3 3 3 3 3 4 22 

55 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 

56 4 5 5 4 4 4 4 30 4 5 5 2 4 4 5 29 

57 5 5 4 4 5 4 4 31 4 4 4 4 3 3 4 26 

58 4 4 4 3 4 4 5 28 5 5 5 4 4 4 2 29 

59 4 5 4 4 4 4 5 30 5 5 4 4 4 4 4 30 

60 4 4 2 2 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 4 28 

61 5 4 4 4 4 2 5 28 5 5 4 4 4 4 4 30 

62 5 5 5 4 5 5 5 34 5 5 5 5 4 5 5 34 

63 4 4 4 3 4 4 3 26 3 4 4 4 4 4 4 27 

64 3 4 4 4 5 5 4 29 4 5 5 4 4 4 4 30 

65 4 5 4 4 4 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 28 

66 3 3 4 3 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 28 

67 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 

68 4 5 5 4 5 4 5 32 5 5 5 5 4 4 4 32 

69 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 

70 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 4 3 4 5 4 30 

71 4 5 5 5 5 4 5 33 5 4 4 5 4 5 5 32 

72 5 5 4 4 5 4 5 32 5 4 4 4 4 3 4 28 

73 3 3 2 3 2 2 4 19 3 5 4 5 2 4 3 26 

74 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 21 

75 5 5 5 4 5 5 5 34 5 4 4 4 5 5 5 32 

76 5 4 3 3 3 3 4 25 4 4 4 3 4 3 3 25 

77 3 4 3 4 3 4 2 23 3 4 3 5 3 4 5 27 

78 4 4 3 3 4 4 4 26 4 3 4 4 4 4 2 25 

79 3 4 3 3 4 4 4 25 4 3 2 4 4 4 2 23 

80 4 3 4 5 4 3 3 26 3 3 4 4 4 4 3 25 

81 4 4 4 4 5 4 4 29 4 4 4 4 4 4 4 28 

82 5 3 4 3 4 4 4 27 4 3 4 3 4 3 4 25 

83 3 4 4 2 4 5 3 25 2 3 2 3 4 4 4 22 

84 2 2 2 3 3 2 3 17 2 2 3 3 2 1 4 17 

85 4 3 2 2 3 3 3 20 2 2 3 3 2 3 3 18 

86 3 3 2 3 3 2 2 18 2 2 3 2 3 2 3 17 

87 3 2 3 3 3 4 4 22 4 5 4 4 4 4 5 30 

88 4 4 5 4 3 4 5 29 5 4 4 3 4 5 4 29 

89 3 2 3 3 2 2 1 16 2 3 2 3 2 2 3 17 

90 3 2 3 4 4 3 3 22 2 3 2 3 2 3 2 17 

91 4 3 4 4 3 3 3 24 4 3 3 3 4 3 4 24 

92 4 5 3 5 5 5 4 31 4 5 4 3 4 4 4 28 

93 4 5 4 3 4 4 4 28 3 4 4 4 4 4 3 26 



 
 

94 4 4 3 4 3 4 3 25 3 3 4 4 4 4 3 25 

95 5 5 5 4 5 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 35 

96 5 5 5 4 5 5 5 34 5 5 5 5 5 5 5 35 

97 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 5 35 

98 4 3 4 3 4 4 4 26 5 5 4 4 4 4 3 29 

99 5 4 3 2 2 3 4 23 3 4 4 4 4 4 4 27 

10

0 5 5 5 4 5 5 5 34 3 3 3 4 4 4 4 25 

                 *

5 

3

1 

3

5 

2

8 19 36 

2

8 33 - 

3

6 

3

3 

2

7 

2

7 

2

3 

2

5 

2

9 - 

*

4 

4

3 

4

3 

4

2 42 39 
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Lampiran VIII Hasil uji validtas variabel Kualitas Sistem 

(X1) 

Correlations 

 KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 TOTAL 

KS1 

Pearson 

Correlation 
1 .531** .588** .353** .433** .408** .534** .711** 

Sig. (2-

tailed) 

 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KS2 

Pearson 

Correlation 
.531** 1 .655** .403** .674** .640** .582** .829** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KS3 

Pearson 

Correlation 
.588** .655** 1 .431** .569** .525** .659** .825** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 

 
.000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS4 

Pearson 

Correlation 
.353** .403** .431** 1 .533** .450** .391** .648** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 

 
.000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KS5 

Pearson 

Correlation 
.433** .674** .569** .533** 1 .636** .639** .826** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

 
.000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KS6 

Pearson 

Correlation 
.408** .640** .525** .450** .636** 1 .512** .769** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 

 
.000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KS7 

Pearson 

Correlation 
.534** .582** .659** .391** .639** .512** 1 .803** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

 
.000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL 

Pearson 

Correlation 
.711** .829** .825** .648** .826** .769** .803** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran IX Hasil uji validtas variabel kualitas Informasi 

(X2) 
Correlations 

 KI1 KI2 KI3 KI4 KI5 KI6 KI7 TOTAL 

KI1 

Pearson 

Correlation 
1 .683** .710** .478** .647** .658** .500** .814** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KI2 

Pearson 

Correlation 
.683** 1 .715** .658** .573** .720** .584** .863** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KI3 

Pearson 

Correlation 
.710** .715** 1 .568** .627** .603** .517** .824** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KI4 

Pearson 

Correlation 
.478** .658** .568** 1 .537** .665** .604** .794** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KI5 

Pearson 

Correlation 
.647** .573** .627** .537** 1 .644** .474** .782** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KI6 

Pearson 

Correlation 
.658** .720** .603** .665** .644** 1 .669** .870** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KI7 

Pearson 

Correlation 
.500** .584** .517** .604** .474** .669** 1 .769** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL 

Pearson 

Correlation 
.814** .863** .824** .794** .782** .870** .769** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran X Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan (X3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 TOTAL 

KP1 

Pearson 

Correlation 
1 .604** .422** .587** .582** .648** .372** .751** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KP2 

Pearson 

Correlation 
.604** 1 .612** .594** .770** .657** .550** .865** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KP3 

Pearson 

Correlation 
.422** .612** 1 .531** .549** .475** .502** .728** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KP4 

Pearson 

Correlation 
.587** .594** .531** 1 .558** .654** .508** .780** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KP5 

Pearson 

Correlation 
.582** .770** .549** .558** 1 .711** .642** .872** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KP6 

Pearson 

Correlation 
.648** .657** .475** .654** .711** 1 .509** .837** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

KP7 

Pearson 

Correlation 
.372** .550** .502** .508** .642** .509** 1 .738** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL 

Pearson 

Correlation 
.751** .865** .728** .780** .872** .837** .738** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran XI Hasil Uji Validitas Variabel Kepuasan Konsumen 

(Y) 
Correlations 

 US1 US2 US3 US4 US5 US6 US7 TOTAL 

US1 

Pearson 

Correlation 
1 .679** .730** .623** .676** .707** .631** .848** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

US2 

Pearson 

Correlation 
.679** 1 .702** .669** .683** .554** .631** .821** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

US3 

Pearson 

Correlation 
.730** .702** 1 .643** .715** .635** .690** .858** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

US4 

Pearson 

Correlation 
.623** .669** .643** 1 .741** .692** .727** .864** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

US5 

Pearson 

Correlation 
.676** .683** .715** .741** 1 .680** .695** .874** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

US6 

Pearson 

Correlation 
.707** .554** .635** .692** .680** 1 .670** .831** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

US7 

Pearson 

Correlation 
.631** .631** .690** .727** .695** .670** 1 .848** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL 

Pearson 

Correlation 
.848** .821** .858** .864** .874** .831** .848** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 100 100 100 100 100 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran XII Hasil Uji Reabilitas Variabel Kualitas Sistem 
Reliability Statistics 

 Cronbach's Alpha N of Items 

.889 7 

 

 

Lampiran XIII Hasil Uji Reabilitas Variabel Kualitas 

Informasi 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.916 7 

 

 

Lampiran XIV Hasil Uji Reabilitas Variabel Kualitas 

pelayanan 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.904 7 

 

 

 

Lampiran XV Hasil Uji Reabilitas Variabel Kepuasan 

konsumen 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.935 7 

 

 

Lampiran XVI Hasil Perhitungan SPSS Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 2.31736712 



 
 

Most Extreme Differences 

Absolute .095 

Positive .075 

Negative -.095 

Kolmogorov-Smirnov Z .950 

Asymp. Sig. (2-tailed) .327 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
 

Lampiran XVII Hasil SPSS uji Autokorelasi Durbin Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .904a .817 .811 2.35330 1.909 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi 

b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

  

Lampiran XVIII Hasil SPSS Uji Heteroskedasitas Scatterplot 

 



 
 

 

 

Lampiran XX Hasil Perhitungan  SPSS Uji Koefisien 

Determinasi 
 

 

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .904a .817 .811 2.35330 1.909 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kualitas Sistem, Kualitas 

Informasi 

b. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

 

 

Lampiran XXI Hasil Perhitungan  SPSS Uji T 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta  

1 

(Constant) -.615 1.387  -.444 .658 

Kualitas Sistem .166 .100 .149 1.669 .098 

Kualitas Informasi .325 .097 .312 3.344 .001 

Kualitas Pelayanan .523 .091 .491 5.736 .000 

Lampiran XIX Hasil Perhitungan SPSS Uji Multikolinieritas 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients   

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Correlations Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Zero-

order 

Partial Part Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.615 1.387  -.444 .658      

Kualitas 

Sistem 
.166 .100 .149 1.669 .098 .817 .168 .073 .238 4.208 

Kualitas 

Informasi 
.325 .097 .312 3.344 .001 .850 .323 .146 .219 4.573 

Kualitas 

Pelayanan 
.523 .091 .491 5.736 .000 .874 .505 .250 .260 3.849 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 



 
 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

 

 

Lampiran XXII Hasil Perhitungan  SPSS Uji F 
ANOVA

a 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2373.791 3 791.264 142.879 .000b 

Residual 531.649 96 5.538   

Total 2905.440 99    

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan, Kualitas Sistem, Kualitas Informasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran XXIII tabel R 

 
Sumber : (http://junaidichaniago.wordpress.com) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lampiran XXIV Tabel Durbin Watson 

 

Sumber : (http://junaidichaniago.wordpress.com) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran XXV Tabel T 

 

Sumber : (http://junaidichaniago.wordpress.com) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran XXVI Tabel F 

 

Sumber : (http://junaidichaniago.wordpress.com) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran XXVII SK Judul 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran XXVIII SK  Seminar Proposal  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran XXIX Berita Acara Seminar Proposal 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran XXX SK Sidang Munaqosyah 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran XXXI Berita Acara Munaqosyah 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


