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ABSTRAK 

HUBUNGAN ANTARA KUALITAS PELAYANAN DENGAN 

KEPUASAN PELANGGAN PADA PENGGUNA JASA 

TRANSPORTASI LRT PALEMBANG 

 

Oleh: 

Noor Thalia Melinia 

 

 Kepuasan pelanggan merupakan suatu evaluasi yang 

dapat dirasakan setelah pelanggan menggunakan produk atau 

jasa, agar dapat membandingkan antara kinerja dan harapan. 

Keluhan pelanggan dapat diartikan sebagai kurangnya 

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Kualitas pelayanan 

dan harga diri merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya 

kepuasan pelanggan. Penelitian ini mengendalikan variabel 

sertaan yaitu harga diri yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan 

pada pengguna jasa transportasi LRT Palembang. 

 Hipotesis pada penelitian ini yaitu dengan 

mengendalikan harga diri ditemukan ada hubungan antara 

kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan dan Ada juga 

hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan 

pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan metode korelasi parsial. Teknik sampling yang 

digunakan yaitu simple random sampling. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 94 responden yang merupakan 

penumpang dari transportasi LRT Palembang. Alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah model skala likert. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan skala 

psikologi meliputi skala kepuasan pelanggan berjumlah 22 

aitem dengan hasil koefisien reliabilitas (α = 0,869), pada skala 

kualitas pelayanan berjumlah 24 aitem dengan hasil koefisien 

reliabilitas (α = 0,919) dan pada skala harga diri berjumlah 28 

aitem dengan hasil koefisien reliabilitas (α = 0,945). Teknik 

analisis yang digunakan adalah teknik analisis product moment 



 

ii 

 

pearson dan korelasi parsial yang dibantu dengan program JASP 

1.16.1.0 dan SPSS 25.0 for windows. 

 

Data yang dianalisis sebeagai berikut: 

1. rx1y
-2

 = 0,843 dan p = 0,000 (p < 0,05) menunjukkan 

bahwa dengan mengendalikan harga diri, adanya 

hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan 

pelanggan pada pengguna jasa transportasi LRT 

Palembang. 

2. rx1y = 0, 992 dan p = 0,000 (p < 0,05) menunjukkan 

bahwa adanya hubungan antara kualitas pelayanan 

dengan kepuasan pelanggan pada pengguna jasa 

transportasi LRT Palembang. 

 

Kata Kunci: Kepuasan Pelanggan dan Kualitas Pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN 

 

Assalamu’alaikum Wr Wb. 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama  :Noor Thalia Melinia 

NPM  : 1831080245 

Program Studi : Psikologi Islam 

 

 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang 

berjudul “Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Dengan 

Kepuasan Pelanggan Pada Pengguna Jasa Transportasi LRT 

Palembang” merupakan hasil karya penelitian dan bukan hasl 

plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi sesuai 

aturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-

benarnya. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Bandar Lampung, 04 April 2022 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

Noor Thalia Melinia  

1831080245 







 

vi 

 

MOTTO 

 

 َفِانَّ َمَع اۡلُعۡسِر ُيۡسًرا
 

 Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. 

(QS. Al-Insyirah ayat 5) 

 

Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa, dan selalu ada 

jalan bagi mereka yang berusaha. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Persaingan bisnis yang berubah dengan cepat saat ini menjadi 

lebih intens, terutama di industri jasa. Transportasi merupakan 

kebutuhan yang sangat penting dalam menunjang kehidupan sehari-

hari dalam masyarakat. LRT merupakan salah satu moda transportasi 

yang paling terkenal di kota Palembang serta banyak di minati bagi 

masyarakat kota Palembang. 

LRT (Light Rail Transit) adalah sistem jalur kereta listrik 

metropolitan yang dikarakteristikkan atas kemampuan kereta yang 

cepat dan menghemat waktu (Associates, 1999). LRT di resmikan 

pada tanggal 15 Juli 2018 dan beroperasi pada tanggal 1 Agustus 2018 

memiliki 13 stasiun yaitu stasiun pertama mulai dari Stasiun Bandara 

Sultan Mahmud Badaruddin II, Stasiun Asrama Haji, Stasiun Punti 

Kayu, Stasiun RSUD Siti Fatima, Stasiun Garuda Dempo, Stasiun 

Demang, Stasiun Bumi Sriwijaya, Stasiun Dishub, Stasiun Cinde, 

Stasiun Ampera, Stasiun Polresta, Stasiun Jakabaring dan Stasiun 

Stasiun DJKA tempat pemberhentian terakhirnya LRT. Diharapkan 

hadirnya moda transportasi baru akan memudahkan warga Palembang 

untuk bepergian (Chandra, 2018). 

LRT adalah salah satu transportasi kereta cepat berbasis listrik 

dengan harga tiket yang terjangkau dan ekonomis. LRT telah 

menetapkan tarif sebesar Rp.10.000; untuk perjalanan dari Stasiun 

Bandara SMB II menuju ke Stasiun DJKA. Sedangkan pada tarif 

kedua hanya dikenakan biaya Rp. 5.000; untuk semua stasiun, kecuali 

untuk pemberangkatan dari pangkal Stasiun SMB II ke tujuan akhir 

Stastiun DJKA. Perbedaan biaya ini didasarkan untuk mengetahui 

jarak dari stasiun yang akan ditempuh. Dengan harga tiket yang murah, 

untuk keselamatan dan keamanan akan terjamin serta untuk resiko 

kecelakaan lebih kecil. Dalam penelitian ini terdapat subjek 

penelitiannya adalah pengguna jasa transportasi LRT Palembang yang 

di ambil dari Stasiun DJKA (Putra, 2018). 
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 Kepuasan pelanggan sebagai respon emosional terhadap 

evaluasi pengalaman yang mengkonsumsi suatu produk atau jasa. 

Berdasarkan penagalaman yang diperoleh pelanggan cenderung 

membangun nilai-nilai dalam membandingkan produk atau jasa yang 

pernah konsumen alami. Apabila perusahaan menyediakan produk 

atau layanan jasa yang berkualitas baik, maka akan di pastikan dapat 

memenuhi harapan pelanggan dan pada akhirnya akan mendapatkan 

nilai dan kinerja yang maksimal (Tjiptono, 2014). Kepuasan memiliki 

unsur emosional, dan banyak pendekatan yang digunakan dengan 

menganggap bahwa konsumen itu adalah manusia yang rasional. 

Faktor-faktor yang memperngaruhi kepuasan pelanggan yaitu, kualitas 

produk dan jasa, kualitas layanan, emosional dari kepuasan adalah 

harga diri (self esteem), harga dan biaya (Lupiyoadi, 2001).  

 Kepuasan pelanggan dan kualitas pelayanan secara intrinsik 

sangat terikat. Pelayanan adalah rangkaian kegiatan yang tidak terlihat 

(untouchable) yang terjadi sebagai hasil interaksi antara konsumen 

dengan karyawan atau elemen lain yang ditawarkan oleh penyedia jasa 

untuk menyelesaikan masalah konsumen. (Fitzsimmons, 2006). 

Kualitas pelayanan adalah tolak ukur pelayanan suatu jasa yang dapat 

diberikan dengan sesuai standar dan prosedur sekaligus harapan 

konsumen (Tjiptono, 2012). Harga diri memiliki evaluasi individu 

terhadap dirinya sendiri, dimana harga diri dapat dihasilkan melalui 

interaksi antar individunya dengan lingkungan sekitar dan juga 

perlakuan orang lain terhadap dirinya. (Coopersmith, 1967). Dinamika 

psikologi dalam penelitian ini adanya harapan dari konsumen 

mengenai kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Harapan 

merupakan emosional terhadap evaluasi dalam pengalaman setelah 

menggunakan jasa atau produk.  

 Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai pengguna jasa 

LRT Palembang. Berikut hasil wawancara terhadap tiga orang 

partisipan yang menggunakan transportasi LRT Palembang. Pada 

subjek yang pertama berinisial TC, “Saya sering sekali mengunakan 

transportasi LRT ini dengan situasi penumpang yang sangat ramai, 

sehingga saya harus berdiri untuk menikmati perjalanan saya dengan 

transportasi ini. Ketika beridiri pun tidak adanya terapan jaga jarak 

antara individu dan individu lainnya padahal saat ini masih dalam 
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kondisi covid-19. Saya merasa kurang nyaman dengan kondisi 

penumpang yang sangat ramai.” Subjek kedua FF, “Saya sering sekali 

naik LRT dengan penumpang yang cukup padat, sehingga membuat 

saya kurang merasa nyaman. Saya juga pernah mengalami turun di 

salah satu stasiun LRT, yang saat itu akses tangga ekskalator untuk 

turun sedang rusak dan saya di alihkan ke tangga biasa. Perjalanan 

saya pun sedikit terhambat dan juga tadinya saya ingin turun 

menggunakan tangga lift, tetapi saya melihat banyak orang yang 

berbondong-bondong ingin turun ke bawah melalui tangga lift 

sedangkan lift tersebut hanya maksimal 4 orang saja. Penumpang pun 

masih saja melanggar kapasitas yang sudah ditentukan dalam kondisi 

covid-19 ini pun masih banyak penumpang yang melanggar prokes di 

area LRT. Subjek ketiga KA, “Saya selalu merasakan ketika 

penumpang LRT sedang ramai, AC di dalam gerbong pun tidak terasa 

dingin, sehingga adanya rasa kurang nyaman dan agak sedikit bau 

dikarenakan banyaknya penumpang dalam gerbong LRT ini.” (15 

November 2021).   

Bersumber dari hasil wawancara terhadap penumpang LRT 

Palembang, maka dilakukan penelitian mengenai hubungan antara 

kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan pada pengguna jasa 

transportasi LRT Palembang. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka 

peneliti tertarik untuk meneliti perihal: 

Apakah ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan 

pelanggan pada pengguna jasa transportasi LRT Palembang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bahwa dengan mengendalikan variabel harga 

diri apakah ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan 

kepuasan pelanggan 

2. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan pelanggan. 

3.  
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D. Manfaat Penelitian 

 Hasil yang di harapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. 

 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan ilmu 

dalam bidang psikologi khususnya pada bidang psikologi 

industri dan organisasi dengan harapan dapat 

memberikan manfaat dan menambah ilmu wawasan dari 

sebuah informasi dalam dunia kerja yang objeknya 

konsumen, yang secara khusus berkaitan dengan kualitas 

pelayanan dengan kepuasan pelanggan. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pelanggan 

Dapat membantu untuk meningkatkan rasa puas bagi 

pelanggan dalam menghadirkan kualitas pelayanan 

yang baik dari perusahaan LRT. 

b. Bagi Perusahaan 

 Dapat menjadi kajian dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan transportasi serta menjamin kepuasan 

pada pelanggan dan kepercayaan dirinya. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Dapat memahami dan mengimplementasikan hasil 

penelitian ini agar bermanfaat di masa yang akan 

datang. 

 

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

 Penelitian sebelumnya menjadi sumber refrensi ketika 

mencari perbandingan dengan penelitian sebelumnya sebagai 

insipirasi baru untuk peneliti selanjutnya. Penelitian sebelumnya yang 

dapat membantu memcegah plagiarisme dan berfungsi untuk 
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menemukan sumber penelitian baru yang masih berkaitan dengan 

penelitian sebelumnya. 

Pada bagian ini peneliti memasukkan hasil penelitian yang 

berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Hal ini memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan survei. Adapun 

kajian yang relevan terkait penelitian ini diantaranya: 

1. Leonardo Manalu, dengan judul penelitian “Hubungan Kualitas 

Pelayanan Driver Ojek Online (Grab) Dengan Kepuasan 

Pelanggan Mahasiswa Fakultas Psikologi Stambuk 2017 

Universitas Medan Area” memiliki nilai signifikan sebesar 22,8% 

Hal ini menunjukkan adanya hubungan diantara keberhasilan 

pelayanan pengemudi ojek online dan kepuasan pelanggan bagi 

mahasiswa Fakultas Psikologi Stambuk Universitas Medan Area 

tahun 2017. 

Subyek yang diteliti meliputi 362 peserta dari pelanggan taksi 

online (Grab), diantaranya adalah mahasiswa dari Fakultas 

Psikologi angakatan 2017 di Universitas Medan Area. Penelitian 

ini bertujuan menguji hubungan diantara pengalaman pelanggan 

dan hubungan pelanggan di Universitas Medan. Pendekatan 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji analisis 

korelasi bivariat, yang dilakukan dengan menggunakan program 

SPSS 25.0. 

 

2. Lania Muharsih, dengan judul penelitian “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam Menggunakan 

Layanan Ojek Online di Karawang” Memiliki nilai signifikansi 1,7% 

yang menunjukkan terdapat pengaruh oleh kualitas pelayanan 

terhadap terpenuhinya kepuasan pelanggan. Sebanyak 384 tanggapan 

diterima dari pelanggan ojek online Karawang terhadap topik yang 

digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan mengetahui 

pengaruh oleh kualitas pelayanan terhadap terpenuhinya kepuasan 

pelanggan saat menggunakan jasa ojek online di dalam karavan. 

Dalam penelitian ini, menggunakan Kolmogorov Smirnov untuk uji 

normalitas untuk Windows dengan menggunakan software SPSS 25.0. 
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3. Chriswardana Bayu Dewa, dengan judul penelitian “Pengaruh 

Kualitas Pelayanan dan Promosi Penjualan Jasa Grabcar 

Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada Wisatawan di 

Yogyakarta)” Menunjukkan pengaruh oleh kualitas layanan dan 

promosi layanan Grabcar terhadap kepuasan pelanggan dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,5% (studi kasus pada wisatawan 

Yogyakarta).  

Subjek yang digunakan oleh penelitian ini ialah ialah 100 

pengguna Layanan Grab Car untuk wisatawan di 

Yogyakarta.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 

pengaruh kualitas layanan Grab Car Service dan promosi 

penjualan terhadap kepuasan pelanggan (Studi Kasus Turis 

Yogyakarta). Untuk uji analisis dalam penelitian ini 

menggunakan uji reliabilitas dihitung menggunakan software 

SPSS 18.0 for Windows dengan uji Cronbach Alpha. 

 

4. Yogi Kurniawan dan Suci Rahma Nio, dengan judul penelitian 

“Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan 

Konsumen Pada Pengguna GO-JEK di Bukittinggi” nilai 

signifikansi sebesar 0,471% menunjukkan hubungan diantara 

kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan bagi pengguna go-jek 

yang ada di Bukittinggi. 

Subyek dalam penelitian berjumlah 65 partisipan pengguna 

Gojek Bukittinggi. Riset memiliki tujuan untuk mengetahui 

tingkat pelayanan yang diberikan oleh kepuasan pengguna go-jek 

Bukittinggi. Untuk uji analisis dalam penelitian ini menggunakan 

random sampel untuk menghitung uji reliabilitas memakai 

Software SPSS 25.0. 

 

 Dari beberapa penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa 

penelitian yang menggunakan kepuasan pelanggan sebagai 

variabel terikat dan kualitas pelayanan sebagai variabel bebas. 

Untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian ini ialah 

adanya variabel sertaan yaitu dengan memakai variabel harga diri. 

Tujuan adanya variabel sertaan ini untuk memperkuat hubungan 

antar dua variabel yaitu kualitas pelayanan dengan kepuasan 
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pelanggan. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini 

memiliki objek yang berbeda yaitu pada jasa transportasi LRT 

Palembang sedangkan penelitian terdahulu banyaknya orang 

meneliti tentang ojek online seperti grab dan gojek.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kepuasan Pelanggan 

 

1. Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Kepuasan yaitu salah satu konsep kunci dalam pemasaran. 

Menurut Oliver (1980), kepuasan adalah suatu keadaan 

psikologis dimana harapan dapat memuaskan emosi yang dialami 

konsumen ketika menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk 

atau jasa. Sementara itu Siswanto (2015) berpendapat bahwa 

satu-satunya orang yang dapat memutuskan baik dan buruknya 

kualitas layanan adalah pelanggan. 

Menurut Kotler, P. & Keller (2009), berpendapat bahwa 

kepuasan konsumen merupakan perasaan senang atau kecewa yang 

timbul dari membandingkan produk atau jasa terhadap ekspektasi 

konsumen. Sedangkan Menurut Tjiptono (2015), kepuasan 

pelanggan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja 

(hasil) suatu produk atau jasa dengan harapan-harapannya.  

Nasution (2001) mengatakan bahwa kepuasan pelanggan 

sebagai situasi di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan 

pelanggan dapat dipenuhi melalui produk atau jasa yang 

digunakannya. Adapun menurut Utami (2019), kepuasan pelanggan 

merupakan kesan baik yang langsung dirasakan oleh pelanggan, dan 

memberikan perasaan nyaman saat menggunakan suatu produk atau 

jasa. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli, diambil sebuah 

kesimpulan yakni kepuasan pelanggan adalah ukuran yang 

dialami konsumen setelah menggunakan suatu produk atau jasa, 

yang bisa dikatakan bahwa kinerja dan harapan adalah hal yang 

sebanding. 
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2. Aspek-aspek Kepuasan Pelanggan 

Dalam kepuasan pelanggan terdapat lima aspek menurut 

Wilkie (1994) sebagai berikut: 

a. Harapan (Expectations)  

Ekspektasi pelanggan terhadap barang atau jasa telah dibentuk 

sebelum membeli barang atau jasa tersebut. Pelanggan 

berharap mendapatkan barang dan jasa yang sesuai dengan 

harapan, aspirasi, dan keyakinannya. 

b. Kinerja (Performance)  

Pengalaman pelanggan akan merasakan manfaat ketika 

menggunakan  suatu produk atau jasa yang dipilihnya. 

c. Perbandingan (Comparison)  

Sebelum membeli suatu produk atau jasa, pelanggan dapat 

membandingkan manfaat dari produk atau jasa yang 

dikonsumsi. Agar tercapai hasil yang memuaskan, dan sesuai 

dengan harapan konsumen. 

d. Konfirmasi/Diskonfirmasi (Confirmation/Disconfirmation).  

Harapan pelanggan dimodifikasi oleh interaksi mereka dengan 

konsumen pelayanan jasa lain. Konfirmasi terjadi ketika 

harapan sesuai dengan kinerja produk yang sebenarnya. 

Unconfirmation terjalin kala ekspektasi lebih besar ataupun 

lebih rendah dari kinerja produksi aktual. Ketika pelanggan 

menerima konfirmasi/tidak ada konfirmasi, pelanggan akan 

merasa senang. 

e. Ketidaksesuaian (Dicrepancy). 

Jika tingkat kinerja tidak sama, itu membuat adanya 

perbedaan dengan menunjukkan kesenjangan antara kinerja 

dan nilai yang diharapkan. Untuk disconfirmation negative, 

yaitu ketika kinerja aktual lebih rendah dari yang diharapkan, 

maka akan menyebabkan tingkat ketidakpuasan yang lebih 

tinggi. 

Adapun Menurut Kotler (2002), yang memiliki beberapa 

aspek yang menjadi tolak ukur dalam pelayanan sebuah bisnis 

a. Pelayanan yang memberikan rasa aman dan nyaman 
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Pelayanan yang baik, mencakup pada faktor-faktor seperti 

kenyamanan dan keamanan konsumen yang berkontribusi 

terhadap pelayanan prima. Pelanggan yang dapat merasakan 

kenyamanan dalam menggunakan produk & jasa, akan 

cenderung merasa puas dengan hal tersebut. 

b. Penerimaan informasi yang lengkap dan jelas 

Informasi yang tepat dan menyeluruh merupakan salah satu 

faktor yang dapat menyenangkan pelanggan. Pelanggan akan 

senang jika dirinya dapat menerima informasi yang 

menyeluruh dan akurat. Informasi yang salah dapat 

menyebabkan konsumen merasa ambigu dan tidak puas 

dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. 

c. Kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan para karyawan 

Kepuasan pelanggan adalah akumulasi dari pengalaman 

belanja dan konsumsi. Kepuasan pelanggan tergantung pada 

dua faktor: harapan dan kualitas layanan. Salah satu 

kebutuhan pelanggan tersebut berkaitan dengan layanan 

yang diberikan kepada pelanggan oleh para staff karyawan 

persuhaan. 

d. Loyalitas pelanggan 

Pelanggan berawal dari kata custom, yang diartikan menjadi 

“membentuk sesuatu menjadi biasa atau kebiasaan”. 

Berdasarkan aspek-aspek diatas peneliti akan 

menggunakan aspek dari teori Wilkie (1994) yaitu harapan, 

kinerja, perbandingan, konfirmasi/diskonfirmasi, dan 

ketidaksesuaian. 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

Kepuasan pelanggan ditentukan dengan faktor-faktor 

sebagai berikut, menurut Lupiyoadi, (2001): 

a. Kualitas produk dan jasa 

Konsumen akan senang ketika produk atau jasa yang 

digunakan berkualitas tinggi dan unggul. 
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b. Kualitas Layanan 

Pelanggan memantau kualitas layanan yang diberikan 

olehpelaku bisnis. Ketika kualitas layanan baik dan 

harapan customers terpenuhi, nilai perusahaan akan 

tumbuh dan meningkat bagi pelanggan. 

c. Emosional 

 Emosional dari kepuasan adalah harga diri (self esteem) 

dan meyakinkan bahwa konsumen merasa bangga dengan 

produk atau layanan yang dikonsumsinya. Kepuasan tidak 

datang dari kualitas produk, tetapi ada juga dari faktor 

harga diri, yang membuat pelanggan merasa puas dan 

bangga dalam menggunakan produk dan jasa tersebut. 

d. Harga 

 Perusahaan dapat menetapkan harga yang wajar dalam 

menggunakan barang atau jasa. Jika harga produk atau 

layanan sangat rendah, maka ada sistem perbandingan 

harga untuk layanan lainnya. 

e. Biaya 

Pelanggan tidak perlu membayar setelah melakukan 

pembayaran dalam membeli barang atau jasa dengan harga 

yang telah ditetapkan 

 

Menurut Irawan (2009), Perusahaan harus memperhatikan 

aspek-aspek berikut yang mempengaruhi kepuasan konsumen: 

a. Kualitas Produk 

Konsumen akan senang dengan layanan dan barang 

berkualitas tanpa kerusakan setelah pembelian atau 

penggunaan 

b. Harga 

Harga yang terjangkau bagi konsumen adalah hal yang 

sangat dipandang, tetapi faktor harga seringkali tidak 

menjamin produk dan layanan berkualitas tinggi.  

c. Kualitas Layanan 

Kualitas layanan tergantung pada tiga faktor: sistem, 

teknologi, dan orang. Dalam hal kualitas layanan, Servqual 
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bersifat spesifik, andal, responsif, aman, dan empatik. Ketika 

pelanggan mendapatkan layanan yang diharapkannya, maka 

akan merasa puas. 

d. Faktor Emosional 

Faktor pendorong kepuasan pelanggan yaitu self expressive 

value, estetika dan brand personality. 

e. Biaya atau Kemudahan 

Pelanggan merasa puas ketika mereka menerima produk atau 

jasa yang relatif sederhana, nyaman dan efektif. 

 

Beradasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

dapat disimpulkan bahwa peneliti akan menggunakan dari teori 

Lupiyoadi (2001) yaitu kualitas produk dan jasa, kualitas layanan, 

emosional, harga dan biaya. 

 

4. Kepuasan Pelanggan Dalam Perspektif Islam 

Kepuasan pelanggan dalam perspektif islam menekankan 

di al-qur’an bahwa sejatinya manusia tidak pernah puas. Maka 

dari itu perusahaan selalu melakukan perbaikan disetiap produk 

yang akan dikeluarkan yang didasari kebutuhan dan keinginan 

konsumen yang terus bertambah. Manusia harusnya merasa puas 

jika hidupnya penuh rasa syukur.  

Seperti firman Allah dalam QS. At-Taubah Ayat 59: 
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 “Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan 

sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, 

sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada 

Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka).” 

(QS. At-Taubah: 59). 

Ayat ini menekankan perlunya memahami kepuasan 

pelanggan. Ayat ini dapat dimaknai dalam tafsir Al-Misbah, 

seandainya orang-orang munafik yang mengecammu dalam 

masalah pembagian zakat dan harta rampasan itu rela dengan 

bagian yang ditentukan Allah unruk mereka melalui Rasul-Nya, 

meskipun jumlahnya sedikit, lalu ia mengatakan, “Cukuplah apa 

yang telah ditentukanAllah untuk kami. Allah pasti akan 

memberikan rezeki kepada kami dari karunia-Nya, dan Rasul-

Nya akan memberikan kepada kami lebih dari apa yang telah 

diberikan kali ini. Dan sesungguhnya kami sangat berharap 

kepada ketaatan dan karunia Allah” hal itu tentu lebih baik bagi 

mereka (Shihab, 2017). 

 

B. Kualitas Pelayanan 

 

1. Pengertian Kualitas Pelayanan 

Kotler, P. & Keller  (2009), mengatakan bahwa kualitas 

merupakan atribut dan karakteristik produk atau jasa yang 

bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

yang dinyatakan atau tersirta. Sedangkan Fitzsimmons (2006) 

menyebutkan layanan adalah rangakaian kegiatan yang tidak 

terlihat (untouchable) yang terjadi sebagai hasil interaksi antara 

konsumen dengan karyawan atau elemen lain yang ditawarkan 

oleh penyedia jasa, untuk menyelesaikan masalah konsumen atau 

pelanggan. 

Supranto (2006), Kualitas pelayanan yang diberikan harus 

dikontrol dengan baik kualitas layanan adalah jenis penilaian 

konsumen terhadap tingkat layanan yang dirasakan, beserta level 

pelayanan yang diharapkan bagi suatu bisnis, dan kuncinya 

adalah memenuhi atau meyakinkan harapan konsumen. Tjiptono 

(2014), mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpusat pada 
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upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta 

ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan. Kualitas pelayanan dapat dinilai dengan 

membandingkan kualitas yang dialami atau diterima pelanggan 

dari perusahaan dengan pelayanan yang diharapkan. Adapu 

menurut Wahyuni (2021), kualitas pelayanan merupakan bentuk 

harapan pelayanan yang berdasarkan penagalaman masa lalu, 

word of mouth, serta iklan, untuk konsumen dapat 

membandingkan kualitas dari produk dan jasa tersebut. 

Dengan demikian menurut para ahli dapat disimpulkan 

bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi harapan konsumen 

serta untuk mengetahui seberapa jauh kesenjangan antara 

kenyataan dan harapan pelanggan atas pelayanan yang telah 

diberikan oleh perusahaan tersebut. Kualitas pelayanan 

merupakan ukuran yang mampu membedakan harapan yang 

diinginkan konsumen dengan pelayanan yang diterima konsumen. 

Pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dapat dicapai secara 

konsisten dengan meningkatkan pelayanan dan memperhatikan 

standar kinerja pelanggan, baik standar pelayanan internal 

maupun standar pelayanan eksternal. 

 

2. Aspek-aspek Kualitas Pelayanan 

Menurut Parasuraman (2013), ada lima aspek kualitas 

pelayanan, yaitu: 

a. Reliability (Kehandalan) dalam memberikan pelayanan, 

perusahaan harus dapat memberikan pelayanan dengan cara 

yang baik dan sesuai dengan keinginan konsumen. 

b. Responsiveness (Ketanggapan) dalam memberikan 

pelayanan, perusahaan bersedia untuk membantu konsumen 

dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat. 

c. Assurance (Jaminan) adalah karyawan yang kompeten dan 

ramah, serta memberikan kesan dapat dipercaya dan percaya 

diri. 
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d. Empathy (Empati) adalah membangun dan menjaga 

hubungan baik dengan semua pelanggan. 

e. Tangible (Bukti fisik) adalah perusahaan yang menyediakan 

ruang fisik, peralatan dan perlengkapan untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 

Selanjutnya menurut Sumarwan, (2012) ada delapan aspek 

kualitas pelayanan: 

a. Kinerja (Performance) 

Fitur operasional utama dari produk utama seperti 

kecepatan layanan, jumlah penumpang, kemudahan 

penggunaan, dan kemudahan layanan. 

b. Fitur (Featur) 

Ruang indoor (tertutup)/outdoor (terbuka) seperti 

toilet bersih, area terminal, ruang tunggu, taman 

bermain dan fasilitasnya. 

c. Kehandalan (Reability) 

Kemungkinan bahwa barang atau jasa akan hancur 

atau tidak akan dikonsumsi. 

d. Ketahanan (Durability) 

Konsumsi produk atau layanan terkait resistensi 

jangka panjang secara konsisten. 

e. Kesesuaian (Conformance) 

Sejauh mana perusahaan dapat merancang dan 

mengimplementasikan fungsinya dengan standar yang 

ditentukan. 

f. Kemampuan dalam melayani (Serviceability) 

Termasuk dalam kecepatan, kompetensi, kenyamanan, 

kemudahan perbaikan dan pemrosesan keluhan yang 

memuaskan. 
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g. Estetika (Aesthetics) 

Kemenarikan suatu produk atau jasa terhadap panca 

indera, didasari hal seperti bentuk tubuh yang menarik, 

model/desain yang estetis, warna, dan banyak faktor 

lainnya. 

h. Kualitas yang dipersepsikan (Perceived Quality) 

Citra dan reputasi produk serta tanggung jawab 

perusahaan terhadapnya. 

 

Berdasarkan pemaparan yang telah disimpulkan bahwa 

penelitian ini lebih sesuai dengan apa yang dikaji dengan 

menggunakan aspek-aspek kualitas pelayanan dari teori 

Parasuraman (2013) yaitu, reliability (kehandalan), 

responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), empathy 

(empati), dan tangibles (berwujud). 

 

3. Karakteristik Kualitas Pelayanan 

Menurut Kotler (2005), dapat dilihat adanya 4 ciri pembeda 

barang dan jasa : 

a. Tidak Terwujud (Intangibility) 

Pelayanan merupakan tindakan, kinerja (performance) usaha 

yang cuma bisa dikonsumsi tetapi tidak bisa dimiliki. Jasa tidak 

berwujud, artinya individu tidak dapat menilai kualitas 

pelayanan jika belum mencicipi atau mengkonsumsinya sendiri. 

b. Tidak Dapat Dipisahkan (Inseparability) 

Barang yang diproduksi, lalu dijual kemudian di konsumsi. 

Tidak sinkron dengan jasa yang umumnya dijual terlebih 

dahulu, lalu baru diproduksi dan dikonsumsi secara 

bersamaan. Pada korelasi penyediaan produk serta jasa, 

artinya daya guna individu dapat dikonsumsi setiap 

waktunya. 
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c. Berubah-ubah (Variability) 

Jasa merupakan keluaran yang tidak terstandar, artinya jenis, 

variasi, kualitas, dan jenisnya tidak terhitung banyaknya, 

sehingga jasa dapat tersedia kapan saja, dan di mana saja. 

Pengguna jasa sangat memperhatikan variabilitas sebelum 

memutuskan pendapat, pelanggan terlebih dahulu mencari 

saran dari orang lain. Penyedia layanan memberikan dua 

pilihan. Langkah pertama adalah penseleksian dan melatih 

staff yang tepat. Langkah kedua adalah terus memantau 

perkembangan tingkat kepuasan pelanggan melalui sistem 

rekomendasi, keluhan dan survei, serta membandingkan 

layanan satu sama lain untuk menghindari layanan yang 

buruk. 

d. Perishability (Tidak tahan lama) 

Jasa adalah barang yang mudah rusak yang menurut definisi 

tidak dapat disimpan. Ketahanan suatu layanan tidak akan 

menjadi masalah jika permintaannya konstan dan stabil, 

karena layanannya sederhana dalam menanggapi permintaan. 

Ketika permintaan bervariasi, ada kesulitan dengan kapasitas 

pelayanan (kurangnya permintaan), dan konsumen tidak 

terlayani dengan baik, dan berisiko ketidakpuasan pelanggan 

dan beralih ke penyedia layanan lain (ketika permintaan 

meningkat). 

 

Adapun menurut Lupiyoadi (2006), menyatakan bahwa 

karakteristik pelayanan terdiri atas tiga karakterikstik yaitu: 

a. Intangbility (Tidak Berwujud) 

Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, atau dicium 

sebelum dibeli atau dikonsumsi. Nilai yang paling 

terpenting dari hal ini adalah nilai tidak berwujud 

yang dialami pelanggan dalam bentuk suatu 

kenikmatan, kepuasan dan rasa aman. 

b. Unstorability 
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Jasa tidak ada persediaan atau penyimpanan dari 

produk atau yang telah dihasilkan, maka terkait dari 

karakteristik ini tidak dapat dipisahkan (inseparability) 

untuk mengingat bhawa pada umumnya jasa 

dihasilkan dan dikonsumsi secara kebersamaan. 

c. Customizationi 

Selain itu, layanan seringkali secara khusus dirancang 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan yang eksis dibidang jasa perlu untuk menciptakan 

suatu sistem pelayanan yang dapat menarik daya minat konsumen. 

 

4. Kualitas Pelayanan dalam Perspektif Islam 

Kualitas pelayanan dalam perspektif islam menekankan 

bahwa saat menawarkan layanan dari perusahaan, baik dalam 

bentuk barang atau jasa, tidak menyediakan yang di bawah 

standar atau tidak memenuhi syarat, melainkan yang sangat baik 

untuk orang lain. Seperti firman Allah SWT dalam surat QS. Ali 

Imran ayat 159: 

                 

                

                     

        

 

 “Maka, dengan karunia Allah, kamu berbuat baik 

kepada mereka. Mereka akan menghindari kamu jika kamu 



20 

berhati dingin dan jahat. Jadi maafkan mereka, mohon maaf atas 

nama mereka, dan bicarakan dengan mereka tentang topik 

tersebut. Kemudian, setelah dirimu membuat keputusan, 

percayakan dirimu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (Qs. Ali Imran: 159). 

 Ayat menekankan perlunya memahami kualitas 

pelayanan. Ayat ini bisa dimaknai dalam tafsir Al-Misbah, tanda 

cinta Allah kepadamu dan mereka, karena dirimu berbaik hati 

dan tidak marah karena kesalahan mereka. Dan jika dirimu tidak 

sopan, maka mereka pasti akan meninggalkanmu. Mereka 

mengabaikan kekuranganmu dan maafkanlah mereka dan 

doronglah mereka untuk berunding denganmu tentang berbagai 

hal yang tidak tercakup dalam wahyu. Jika dirimu telah memilih 

untuk mengambil langkah setelah keputusan pertama, ambillah 

dengan iman kepada Tuhan, karena Tuhan mencintai orang-orang 

yang menyerahkan masalah kepada-Nya (Shihab, 2017). 

 

C. Harga Diri 

 

1. Pengertian Harga Diri 

Coopersmith (1967) mendefinisikan harga diri sebagai 

evaluasi individu. Di sini, kepercayaan diri merupakan hasil 

interaksi seseorang dengan lingkungan dan sikap orang lain di 

sekitarnya. Pendapat ini mewakili pengakuan atau penolakan, 

bahkan jika orang tersebut menganggap dirinya kompeten, sukses, 

dan berhasil. 

Myres (2002),  

 
menemukan bahwa harga diri merupakan 

 evaluasi diri yang dijalankan oleh satu orang atau banyak orang, 

seringkali berkaitan dengan keadaan diri sendiri. Indikator dapat 

menunjukkan tren dalam penerimaan dan penolakan, dan 

seberapa besar harga diri, bakat, kepentingan, kesuksesan, dan 

nilai orang lain yang dihargai. Evaluasi diri berkaitan erat dengan 

pengalaman pribadi. 
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Santrock (2003) Harga diri adalah evaluasi positif atau 

negatif dari diri manusia. Penilaian ini menunjukkan bagaimana 

orang menghargai dirinya sendiri dan menerima bahwa setiap 

orang itu baik. Perbedaan ini terlihat dalam penilaian diri 

terhadap keberadaan dan kepentingan individu. 

2. Aspek-aspek Harga Diri 

Coopersmith (dalam Nursabila, 2021) membagi harga diri 

menjadi empat aspek yaitu: 

1. Kekuatan (Power) 

Sanggup dalam mengkoordinasikan serta mengontrol 

perilaku diri sendiri dan orang lain 

2. Keberartian (Significancei) 

Perhatian, minat, dan dedikasi yang diterima terhadap orang 

lain bukan hanya indikasi pengakuan dan popularitas, tetapi 

juga indikasi rasa terima kasih dan minat pada orang lain. 

3. Kompetensi (Competance) 

 Ketaatan mengikuti prinsip-prinsip moral, etika, dan agama 

yang mencirikan kepatuhan untuk melakukan perilaku yang 

diizinkan serta menjauhi diri dari perilaku terlarang. 

4. Kebajikan (Virtue) 

Berhasil memenuhi arahan manifestasi yang menjadi ciri 

kemajuan seseorang. 

 

Sementara itu,  Globe, (1994) mengemukakan tiga aspek harga 

diri yaitu: 

1. Rasa dianggap, kompeten dan bermanfaat bagi orang lain, 

yaitu individu dapat menunjukkan bahwa mereka mampu 

dan penuh harapan dalam mengatasi masalah kehidupan. 

2. Rasa dihormati, seseorang yang dihormati orang lain merasa 

dirinya berharga, percaya diri, dan mampu menghargai 

dirinya sendiri. 
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3. Rasa dibutuhkan orang lain, seseorang yang dibutuhkan oleh 

orang lain akan merasa dirinya diterima oleh lingkungannya. 

Berdasarkan aspek-aspek diatas peneliti akan 

menggunakan aspek dari teori Coopersmith (1967) yaitu 

kekuatan, keberartiran, kompetensi, dan kebajikan. 

 

D. Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Dengan Kepuasan 

Pelanggan Pada Pengguna Jasa Transportasi Light Rail Transit 

(LRT) Palembang 

(Kotler, P. & Keller, 2009), kepuasan pelanggan adalah 

ekspresi rasa senang atau kecewa dari konsumen. Sederhananya, 

seperti dilansir Tjiptono (1997), kualitas layanan adalah perilaku 

yang nyata dan dapat diberikan oleh perusahaan untuk memiliki 

hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan, serta dapat 

mendorong para pelanggan untuk menjalin hubungan yang kuat 

dengan perusahaan yang ada ikatannya dalam jangka waktu 

panjang dan perusahaan juga akan lebih memperhatikan lagi dalam 

kebutuhan yang pelanggan harapkan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu 

kualitas pelayanan dan emosional dari kepuasan ialah harga diri 

(self esteem). sehingga pelanggan menjadi senang atas harga yang 

relatif terjangkau dan layanan transportasi yang luar biasa dan 

membuat para pelanggan akan kembali menggunakan moda 

transportasi tersebut (Lupiyoadi, 2001).  

Kaitannya dengan penelitian sebelumnya oleh Ramdini 

(2019), menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

positif terhadap kepuasan konsumen, hal ini dipengaruhi oleh 

salah satu penerapan teknologi yang canggih yaitu penggunaan 

transportasi kereta listrik. Kepuasan pelanggan tentunya 

didasarkan pada sejumlah faktor yang diberikan oleh perusahaan 

kepada konsumen. Selain itu pada penelitian Nisa (2020) 

menunjukkan bahwa adanya korelasi positif dan signifikan antara 

aspek kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan.  

Penelitian serupa Tsalimah (2019) membuktikan bahwa 

kualitas pelayanan sangat berpengaruh positif terhadap kepuasan 



23 

 

 

 

pelanggan dengan melalui perhitungan dertiminasi r
2
. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua aspek kualitas pelayanan 

berpengaruh dan signifikansi terhadap kepuasan konsumen dan 

juga menunjukkan hasil konsistensi dengan teori (Parasuraman, 

2013). 

Sesuai pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan suatu perusahaan 

kepada pelanggannya maka akan semakin baik juga kepuasan 

pelanggannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas pelayanan 

yang diberikan, maka semakin rendah pula tingkat kepuasan 

pelanggan. Maka hubungan antara kualitas pelayanan dengan 

kepuasan pelanggan sangat terikat dan saling berhubungan. 

Tetapi penelitian ini juga mengendalikan variabel lain yaitu itu 

harga diri, yang menunjukkan bahwa dengan mengendalikan 

harga diri terdapat adanya hubungan antara kualitas pelayanan 

dengan kepuasan pelanggan. 

 

E. Kerangka Berpikir 

 

 Pelanggan merupakan konsumen yang kegiatannya membeli 

dan menggunakan suatu produk atau jasa secara terus menerus. 

Konsumen akan memilih suatu produk atau jasa yang membuat 

dirinya merasa nyaman dan sesuai harapannya jika digunakan. 

Kenyamanan dapat diperhatikan oleh perusahaan LRT dalam menarik 

konsumen, sehingga perusahaan memiliki strategi pemasaran yang 

selalu diperbaiki serta diperbarui oleh perusahaan agar konsumen 

merasakan kenyamanan serta bangga dalam menggunakan jasa 

transportasi LRT.  

 Berdasarkan sasaran transportasi LRT memberikan pelayanan 

yang baik. Dengan harga yang terjangkau, perusahaan dapat menarik 

minat pelanggan untuk melakukan proses terus menerus dalam 

menggunakan jasa transportasi LRT. Dari banyaknya pesaing dalam 

dunia transportasi, masing-masing perusahaan berlomba-lomba untuk 

meningkatkan kualitas layanan yang diberikan dengan fitur-fitur 
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terbaru agar dapat menarik minat pelanggan dengan berbagai 

keunggulan.  

 Mekanisme hubungan antara kualitas pelayanan dengan 

kepuasan pengguna jasa LRT Palembang dapat dilihat di bawah ini. 

Telah di paparkan kerangka di bawah ini, bahwa dengan 

mengendalikan variabel harga diri terdapat adanya hubungan dan 

memperkuat antar dua variabel yaitu kualitas pelayanan dengan 

kepuasan pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Hubungan Antara Kualitas Pelayanan dengan 

Kepuasan Pelanggan pada pengguna jasa transportasi LRT Palembang. 

 

F. Hipotesis Penelitian 

 

Adanya dua hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

 

1. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu dengan mengendalikan 

harga diri, ditemukannya adanya hubungan antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan pelanggan pada pengguna jasa 

transportasi LRT Palembang. 

2. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu mengungkapkan bahwa 

adanya hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan 

pelanggan pada pengguna jasa transportasi LRT Palembang. 
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