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ABSTRAK 

 

Teknologi pada era sekarang ini sangat berhubungan dengan 

pertumbuhan transportasi, peningkatan kebutuhan jasa angkutan bagi 

mobilitas penumpang serta barang akibat meningkatnya pertumbuhan 

industri transportasi. Setiap industri harus memiliki inovasi dan 

strategi kreatif untuk peningkatkan pada tertumbuhan tekonologi pada 

era saat ini. E-Ticketing salah satu cara dalam sistem pelayanan publik 

yang digunakan oleh setiap transportasi udara, laut maupun darat. 

Sistem tiket elektronik ini bertujuan agar penumpang semakin mudah 

memperoleh tiket, di sisi lain juga dapat meningkatkan kinerja suatu 

perusahaan. Perum Damri salah satu perusahaan yang menerapkan E-

Ticketing hal tersebut sangat penting selain mengutamakan kualitas 

perusahaan, juga untuk meningkatkan kepuasan penumpang pada 

peran e-ticket tersebut. Namun e-ticket yang pada perum Damri masih 

adanya kendala-kendala dan tidak maksimal dikarenakan adanya 

kekurangan-kekurangan pada penerapan E-Ticketing.  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan dari 

teknik penerapan e-ticketing pada perum Damri untuk menjamin 

meningkatnya kepuasan penumpang, Peran e-ticket ini sangat 

bermanfaat bagi penumpang untuk megurangi pembelian tiket 

penumpang secara offline, menghemat waktu dan efektif yang 

dilakukan oleh penumpang. Hal tersebut akan membantu sistem tiket 

perum Damri jika masyarakat mendukung penerapan E-Ticketing. 

Metode Penelitiaan yang digunakan adalah metode kualitatif, 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan 

pengamatan, dengan data primer dan data sekunder, alat analisis yang 

digunakan dalam metode ini yaitu dengan pendekatan induktif. Data 

primer yang didapatkan di peroleh langsung dari slaah satu karyawan 

Perum Damri bagian Operasional di Pool Perum Damri Rajabasa, 

Bandar Lampung. Sedangkan data sekuder berupa teori-teori atau data 

penunjang lainnya diperoleh dari perpustakaan dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan E-Ticketing sangat 

memudahkan, praktis dan efisiensi waktu, namun penerapan E-

Ticketing tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), 

masih adanya kendala yang terjadi yaitu aplikasi error atau tidak 

adanya respon, reschedule jadwal yang tidak sesuai, metode 

pembayaran bermasalah, tidak adanya terima e-ticket dan respon 

costumer service yang lambat. Hasil pada Peran E-ticket dalam 

meningkatkan kepuasanya yakni Sebanyak 37% penumpang puas, 

43% Netral, dan 20% Tidak Puas, mengacu pada beberapa aspek dari 
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tolak ukur keperasaan puas penumpang, Sebagian besar penumpang 

perum Damri 30 penumpang hanya 90% penumpang akan 

merekomendasikan untuk orang lain dengan berbagai alasan dan 10% 

penumpang tidak merekomendasikan perum damri, Evaluasi dari 

sebagian penumpang kendala-kendala yang ada pada perum Damri. 

Menurut perspektif bisnis Islam penerapan e-ticketing haruslah sesuai 

kaidah-kaidah Islam yaitu sistem jual beli (salam) proses 

pembeliannya dalam meningkatkan kepuasaan penumpang yakni 

Jujur, Amanah dan Mementingkan utama Penumpang. 

 

Kata Kunci: Penerapan E-Ticketing, Kepuasan Penumpang, Peran E-

Ticket 
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ABSTRACT 

 

Technology in this era is closely related to the growth of 

transportation, the increasing need for passenger and goods 

transportation services due to the current growth of the transportation 

industry. Every industry must have innovations and creative strategies 

to increase technological growth in today's era. E-Ticketing is one 

way in the public service system used by every air, sea or land 

transportation. This electronic ticket system aims to make it easier for 

passengers to get tickets, on the other hand it can also improve the 

performance of a company. Perum Damri is one of the companies that 

implements E-Ticketing, this is very important in addition to 

prioritizing the quality of the company, as well as to increase 

passenger satisfaction in the role of e-tickets. However, the e-ticket at 

Perum Damri still has problems and is not optimal due to deficiencies 

in the application of E-Ticketing. 

This study aims to see the development of the application of 

e-ticketing techniques at Perum Damri to increase passenger 

satisfaction. The role of e-tickets is very useful for passengers to 

purchase ferry tickets offline, saving and effectively carried out by 

passengers. This will help the Damri Perum ticket system if the 

community supports the implementation of E-Ticketing. The research 

method used is a qualitative method, using data collection techniques 

by means of interviews and observations, with primary data and 

secondary data, the analytical tool used in this method is an inductive 

approach. The primary data obtained was obtained directly from one 

of the employees of Perum Damri in the Operations section at the 

Perum Damri Rajabasa Pool, Bandar Lampung. While secondary data 

in the form of theories or other supporting data obtained from libraries 

and documentation. 

The results show that the purpose of E-Ticketing is very easy, 

practical and time efficient, but the application of E-Ticketing is not in 

accordance with the Standard Operating Procedure (SOP), there are 

still obstacles that occur, namely application errors or no response, 

inappropriate rescheduling schedules, problematic payment methods, 

no receipt of e-tickets and slow customer service responses. The 

results on the role of e-tickets in increasing their satisfaction are 37% 

of passengers satisfied, 43% neutral, and 20% dissatisfied, referring to 

several aspects of the benchmark for passenger satisfaction. Most 

passengers at Perum Damri 30 passengers only 90% of passengers 

would recommend for other people for various reasons and 10% of 
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passengers do not recommend Perum Damri, Evaluation of some 

passengers the obstacles that exist in Perum Damri. According to the 

Islamic business perspective, the application of e-ticketing must be in 

accordance with Islamic principles, namely the buying and selling 

system (salam) of the purchase process in increasing passenger 

satisfaction, namely honesty, trustworthiness and the main concern for 

passengers. 

Keywords: Implementation of E-Ticketing, Passenger Destination, 

Role of E-Ticket 
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MOTTO 

 

ا فًِ ٱۡۡلَۡرِض َوٱۡلفُۡلَك تَۡجِري فًِ ٱۡلبَۡحِر بِأَۡمِرهِۦ  َر لَُكم مَّ َ َسخَّ أَلَۡم تََر أَنَّ ٱَّللَّ

َ بِٱلنَّاِس لََرُءوٞف  َمآَء أَن تَقََع َعلَى ٱۡۡلَۡرِض إَِّلَّ بِإِۡذنِوِۦٓۚٓ إِنَّ ٱَّللَّ َوٌُۡمِسُك ٱلسَّ

ِحٍٞم     ٥٦رَّ
 

“Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu 

apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan 

perintah-Nya. Dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, 

melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang kepada Manusia.” 

(QS. Al-Hajj [22]: 65) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal mula untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas dan dengan mudah memahami skripsi ini 

maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan 

beberapa istilah yang terkait dengan judul. Pada Penegasan 

tersebut agar tidak terjadi penafsiran kesalah pahaman 

terhadap pemakaian judul dari beberapa istilah yang 

digunakan pada skripsi ini. Penelitian yang di lakukan dengan 

judul Skripsi ini, “ANALISIS PENERAPAN TEKNIK E-

TICKETING DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN 

PENGGUNA JASA TRANSPORTASI BUS DAMRI 

PADA PERSPEKTIF BISNIS ISLAM (Studi pada Bus 

Perum Damri Bandar Lampung)” 

Oleh karena itu, dijelaskan terlebih dahulu istilah-istilah 

secara terperinci yang terkandung pada judul tersebut. 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu kejadian atau 

peristiwa untuk mengetahui suatu keadaan sepenuhnya, 

mencari dimana asal muasal permasalahan yang 

diperoleh.
1
 

2. Penerapan adalah 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 atau electronic ticketing adalah metode 

dalam melakukan aktivitas perdagangan, pembelian, dan 

penjualan tiket dari produk jasa khususnya dalam jasa 

transportasi melalui media internet dan computer.
3
 

                                                             
1 Irham Fahmi, Kewirausahaan: Teori, Kasus, dan Solusi, 4 ed, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 347. 
2 J.S Badudu, dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 4 

ed, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), 1487. 
3 Bienz, dan Nicholas ed, Electronic Ticketing: Electronic Business Course, 

(Fribourg: Project Paper, 2008), 13. 
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4. Kepuasan Pengguna adalah suatu keadaan ditunjukkan 

oleh penumpang menyadari bahwa kebutuhan dan 

keinginannya dibutuhkan sesuai dengan yang diharapkan 

demi untuk terpenuhinya secara baik.
4
 

5. Jasa Transportasi adalah membantu untuk mengangkut 

barang dan manusia dalam kegiatan pada masing-masing 

sektor-sektor sebagai derived demand atau permintaan 

yang di derivasi atau turunan artinya, permintaan jasa 

apabila pembangunan kegiatan ekonomi meningkat.
5
 

6. Damri adalah kepanjangan dari Djawatan Angkoetan 

Motor Repoeblik Indonesia, Angkutan penumpang dan 

barang di atas jalan dengan menggunakan kendaraan 

bermotor.
6
 

7. Perspektif berasal dari bahasa Itali “Prospettiva” 

gambaran atau pandangan. Suatu cara pandang yang 

terjadi pada suatu masalah dengan kata lain sudut tertentu 

terlihat dalam suatu fenomena.
7
 

8. Bisnis Islam adalah bisnis dalam berbasis Syariah yang 

membawa wirausaha muslim kedalam kesejehteraan 

dunia dan akhirat nantinya dengan memenuhi standar 

prilaku bisnis yaitu takwa, kebaikan, ramah dan amanah.
8
 

Berdasarkan uraian penegasan yang diatas maka 

penulis bermaksud dalam judul penelitian tersebut untuk 

menganalisis bagaimana penerapan teknik E-Ticketing 

terhadap kepuasan pengguna dalam perspektif bisnis Islam. 

 

 

                                                             
4 Fandy Tjiptono, Service Manajemen dan Mewujudkan Layanan Prima, 2 ed, 

(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2012), 301. 
5 Human Santosa Utomo, Manajemen Transportasi. (Malang: Pascasarjana 

Universitas Brawijaya, 2010), 25 
6 BUMN Damri, “Sejarah Damri”, Damri, 2018, 

https://compro.damri.co.id/sejarah.  
7 Elvinaro Ardianto, dan Bambang Q-Anees, Filsafat Ilmu Komunikasi, 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007),50. 
8 Ariyadi, “Bisnis dalam Islam (Business In Islam),” Jurnal Hadratul 

Madaniyah, Vol.5, No.1, (2018): 13-26, https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.158.  

https://compro.damri.co.id/sejarah
https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.158
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B. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan transportasi mengalami peningkatan 

setiap tahunnya di Indonesia, laju pertumbuhan tersebut tidak 

tertinggal pula teknologi pada era sekarang ini, hubungan 

transportasi dengan teknologi bergantung satu sama lain. 

Pentingnya transportasi tercermin pada semakin 

meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas 

penumpang serta barang sebagai akibat meningkatnya 

pertumbuhan jumlah penduduk industri transportasi. Oleh 

karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka perlu 

adanya lembaga/instansi penyedia jasa transportasi yang baik 

diikuti jumlah armada dan kualitas yang mencakup keamanan, 

kenyamanan, efisiensi dan tepat waktu. Dengan semakin 

bertambahnya kebutuhan jasa transportasi maka semakin 

banyak pula industry-industri yang bergerak di bidang 

transportasi sehingga akan meningkatkan kualitas 

pelayanannya.  

Setiap industri yang bergerak di bidang transportasi 

harus memiliki strategi efektif yang memiliki inovasi terutama 

pada jasa transportasi angkutan darat, memiliki inovasi untuk 

meningkatkan guna penerapan teknik E-Ticketing. 

Sebelumnya penggunaan E-Ticketing pertama kali digunakan 

pada industri pesawat dalam pemesenan tiket secara online, 

Seiring berjalannya kemajuan tersebut, penerapan E-Ticketing 

dikembang pada jasa transportasi angkutan lainnya seperti 

kereta, bus, MRT/LRT, dan lainnya. 

Salah satu jasa transportasi darat antar kota maupun 

daerah ialah Perum Damri. DAMRI adalah singkatan dari 

Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (ER, EYD: 

Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia) yang dibentuk 

berdasarkan Maklumat Kementerian Perhubungan RI 

No.01/DAMRI/46 tanggal 25 November 1946 dengan tugas 

utama menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang di 

atas jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor.  Dalam 

perkembangan selanjutnya sebagai Perusahaan Umum 

(Perum), nama DAMRI tetap diabadikan sebagai brand mark 
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dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini yang hingga saat 

ini masih tetap konsisten menjalankan tugasnya sebagai salah 

satu penyelenggara jasa angkutan penumpang dan barang 

dengan menggunakan bus dan truk. Hingga saat ini, DAMRI 

memiliki jaringan pelayanan tersebar hampir di seluruh 

wilayah Republik Indonesia. Dalam kegiatan usahanya 

DAMRI menyelenggarakan pelayanan angkutan kota, 

angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota 

antarprovinsi, angkutan khusus bandar udara, angkutan 

pariwisata, angkutan logistik, angkutan keperintisan, dan 

angkutan lintas batas negara
9
. 

Perum Damri dalam perkembangannya memiliki 

beberapa cabang di tanah air ini, perusahaan diantaranya yang 

berlokasi di Provinsi Lampung. Perum Damri Cabang 

Lampung merupakan BUMN yang menyelenggarakan jasa 

angkutan penumpang, dan pelayanan jasa pengangkutan 

barang. Perum Damri Cabang Lampung berdiri pada tanggal 

25 November 1981. Selama lebih dari 30 tahun keberadaan 

Perum Damri di Provinsi Lampung, BUMN ini pernah meraih 

kejayaannya di tahun 80-an dengan mendapatkan banyak 

pengguna
10

. 

Perum Damri Cabang Lampung telah mampu 

memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik kembali. 

Untuk saat ini Perum Damri telah menerapkan pembelian tiket 

secara daring yang dapat diakses dengan mudah melalui portal 

resmi atau melalui aplikasi DAMRI. Metode secara online ini 

bertujuan mempermudah pembelian tiket sehingga 

penumpang bisa memesan tiket di mana saja dan hanya perlu 

mengandalkan ponsel smartphone mereka. E-Ticketing 

merupakan suatu cara untuk mendokumentasikan proses 

penjualan dari aktivitas perjalanan pengguna tanpa harus 

                                                             
9Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1984, “Peraturan Pemerintah (PP) 

tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri,” JDIH BPK RI Database Peraturan, 1984, 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/71388/pp-no-31-tahun-1984. 
10 Intan Fitri Meutia, “Strategi Pengelolaan Sumber Daya Perum Damri 

Cabang Lampung dalam Jasa Transportasi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)”, 

(Skripsi, Universitas Lampung, 2020). 6. 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/71388/pp-no-31-tahun-1984
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mengeluarkan dokumen berharga secara fisik ataupun paper 

ticket.
11

 

Sistem penerapan E-Ticketing bertujuan untuk 

mendukung peningkatan layanan jasa transportasi yang 

memberikan kemudahan pembayaran bagi penumpang dan 

mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dalam melakukan 

aktifitas pergerakannya. Oleh karena itu, harus adanya 

peningkatan dalam penerapan E-Ticketing agar penumpang 

bus Damri meningkat dalam segi pemesanan ticket secara 

online. Perum Damri mengalami peningkatan setiap tahunnya 

di karenakan banyaknya minat dari masyarakat. Namun, 

peningkatannya tersebut hanya pada pada pembelian tiket 

secara offline atau dengan mendatangani tempat secara 

langsung. Bus Damri selalu mengutamakan pelayanan yang 

baik untuk para penumpangnya.  

Pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk 

suatu penerapan teknik E-Ticketing menjadi lebih baik, 

handal, praktis dan cepat menyelesaikan masalah. Perum 

Damri mengalokasikan permasalahan tersebut dengan 

menerapkan sistem informasi pemesanan tiket online yaitu 

pemesanan tiket bus yang dapat di pesan sebelum tanggal 

keberangkatan juga dapat di pesan langsung yang telah 

ditentukan untuk semua tujuan.  Persiapan tersebut disiapkan 

pada publik agar dapat dinikmati dan mempermudah bagi 

calon penumpang bus Damri. Kepuasan adalah perasaan 

senang atau kecewa sesepenumpang yang muncul setelah 

merasakan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan 

terhadap kinerja (hasil) yang diharapkan
12

. 

Selama pandemi pemesanan tiket damri dilakukan 

lebih banyak secara online dibandingkan offline (pembelian 

diloket) hal tersebut dikarenakan terjadinya PPKM yang 

sedang terjadi di Indonesia sehingga pembelian tiket oleh 

                                                             
11 Haryo Damardono ed., Untold Story E-ticketing: Kisah Modernisasi E-

ticketing, (Jakarta: Kompas, 2016), 179. 
12 Philip Kotler, dan Gary Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, 13 ed, 

(Jakarta: Erlangga, 2012), 88. 
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penumpang harus dilakukan secara online. Berikut merupakan 

data jumlah pemesanan secara online pada tahun 2020-2021. 

 

 

 

Sumber Data: HaHasil Wawancara dari bagian Operasional 

Perum Damri, (09 Desember 2022) 

Dari tabel 1 dapat menyatakan bahwa keseluruhan 

pemesanan keseluruhan pemesanan Penggunaan E-Ticketing 

di indonesia mengalami kenaikan sebesar 75% pada tahun 

2021 yang sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 15.064 Tiket 

menjadi 29.991 Tiket hal tersebut juga terjadi pada Perum 

Damri bandar lampung yang mengalami peningkatan sebesar 

25% dari 2.163 Tiket menjadi 7.934 Tiket. Di Bandar 

Lampung sendiri, kantor Perum Damri berada di Jalan Kapt. 

Abd Haq, Raja basa, Kota Bandar Lampung. Perum Damri 

sendiri memiliki kerja sama dengan beberapa online travel 

agent meliputi, Indomaret, Alfamart, Redbus, dan Traveloka. 

Tabel 1 

Jumlah Penjualan E-Ticketing Pada Tahun 2020-2021 

Tahun Jumlah Penjualan 

E-Ticketing Perum 

Damri 

(Seluruh Indonesia) 

Jumlah 

Penjualan 

E-Ticketing 

Perum 

Damri 

(Lampung) 

2020 

(01-01-2020 s.d 31-

12-2020) 

 

15,064 Tiket 

 

2,172 Tiket 

2021 

(01-01-2021 s.d 09-

12-2021) 

 

29,991 Tiket 

 

7,934 Tiket 
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Berikut merupakan diagram hasil pemesanan tiket dari 

beberapa OTA tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Data dari bagian Operasional Perum Damri, 

(09 Desember 2022) 

Pada Tabel 2 Penjualan tiket Perum Damri di 

lampung pada tahun 2020 terjual sebanyak 2,163 tiket data 

tersebut lebih rendah dibandingkan penjualan pada tahun 2021 

yaitu sebanyak 7,934 tiket. Pada tahun 2020 Penjualan E-

Ticketing hanya meliputi tiga OTA (Online Travel Agen) 

yaitut Redbus 154 tiket dan Traveloka 2018 tiket. Pada tahum 

2021 mengalami penambahan 2 OTA yaitu Alfamart dan 

Indomaret dengan masing-masing OTA terjual 54 tiket 

melalui Alfamart, 41 tiket melalui Indomaret, 784 tiket 

melalui Redbus dan 7055 tiket melalui Traveloka. 

Online Travel Agen 2020 

Red Bus 154 

Traveloka 2018 

Tabel 2 

Penjualan Tiket E-Ticketing pada Perum Damri Lampung 

 Pada Tahun 2020-2021 

Online Travel Agen 2021 

Alfamart 54 

Indomaret 41 

Redbus 784 

Traveloka 7055 
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Islam telah mengatur tata cara etika bisnis yang ideal 

sehingga tidak merugikan salah satu pihak ataupun bagi 

keduanya, yang mana dalam hal ini Islam selalu 

mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan 

kewajiban dalam setiap kegiatan bisnis. Sebagaimana firman 

Allah SWT: 

 

َٰٓ أَى تَُكَْى  ِطِل ئَِلَّ ٌَُكن بِٱۡلبََٰ ٍۡ لَُكن بَ ََْٰ ْا أَۡه َْٰٓ أٌََُِّا ٱلَِّزٌَي َءاَهٌُْْا ََل تَۡأُكلُ
َٰٓ ٌََٰ

َشةً َعي تََشاٖض  َ َكاَى بُِكۡن َسِحٍٗوا  تَِجَٰ ْا أًَفَُغُكۡنۚۡ ئِىَّ ٱَّللَّ َْٰٓ ََل تَۡقتُلُ َّ ٌُكۡنۚۡ  هِّ

٩٢ 

“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.” (Q.S. An Nisa [4]: 29) 

Menjelaskan bahwa larangan Allah Swt 

mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Bentuk batil 

ini sangat banyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut 

batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara’. Adapun 

perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur 

“MAGHRIB” yang merupakan singkatan dari maisir (judi), 

gharar (penipuan), riba dan batil itu sendiri. Lebih luas dari 

itu, perbuatan yang melanggar nash-nash syar’i, juga 

dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi 

dan sebagainya. 

Dalam QS. An-Nisaa ayat 29 mengisyaratkan tiga 

makna yaitu pertama, bahwa siapapun yang mendapat rezeki 

dari sumber yang tidak baik, misalkan harta riba atau hasil 

judi, harta suap menyuap dan lain sebagainya, maka harta-

harta semacam itu termasuk harta yang diharamkan dan 

dianggap sebagai alat untuk membunuh dirinya. Kedua, 

penumpang yang menerima paham-paham ekonomi yang 

membolehkan mendapat harta dari cara-cara yang tidak halal, 

dinilai telah membunuh dirinya sendiri. Ketiga, menyamakan 

semua tingkatan dan semua ideologi dalam suatu masyarakat 
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akan menimbulkan berbagai pertentangan secara mendalam. 

Misalnya sebagian penumpang bodoh yang menerima 

ideologi membatasi diri dari kesenangan dunia yang 

dihalalkan oleh agama dan ia lebih mengutamakan hidup 

miskin, sehingga umat Islam dipandang sebagai umat yang 

hina dan lemah. Demikian juga dengan mereka yang 

menguasai harta dengan cara-cara yang batil, maka mereka 

termasuk ke dalam kategori yang membunuh dirinya sendiri.
13

 

Dalam perspektif fiqh keuangan istilah bisnis dalam 

Islam secara lazim disebut dengan istilah ijarah yaitu 

pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan, yang 

mana dalam bisnis syariah pencarian keuntungan tersebut 

bukanlah semata-mata hanya terfokus pada sudut pandang 

materil saja, melainkan juga meliputi pada usaha untuk 

mendapatkan ridha dari Allah SWT dalam menjalankan bisnis 

tersebut, oleh karena itu bisnis syariah pada hakikatnya 

mengacu pada makna bisnis yang berpedoman pada Al-Quran 

yang tidak hanya memuat hal-hal yang bersifat materil namun 

justru juga mengarah pada hal-hal yang bersifat immateril
14

. 

Oleh karena itu, dapat dijelaskan pula bahwa bisnis 

Islam secara garis besar mempunyai karakteristik yang antara 

lain adalah bisnis Islam selalu memandang bahwa segala jenis 

sumber daya manusia adalah pemberian atau titipan Allah 

SWT kepada manusia, oleh karena itu manusia harus 

memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam 

segala kegiatan produksi guna memenuhi kesejahteraan untuk 

diri sendiri dan penumpang lain dengan mengingat bahwa 

kegiatan tersebut pada intinya akan dipertanggung jawabkan 

diakhirat kelak nantinya. 

Apabila kinerja pada Perum Damri tidak sesuai 

dengan harapan penumpang akan tidak merasa puas dan 

                                                             
13 Muhammad Fethullah Gulen, Cahaya Al-Qur'an Bagi Seluruh Makhluk 

(Tafsir Ayat-ayat Pilihan Sesuai Kondisi Dunia Saat Ini), trans. oleh Ismail Ba'adillah 

dan Muh. Iqbal Santosa (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), 235. 
14 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, 1 ed (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2014), 96. 

 



 

 
10 

sebaliknya pula. Perum Damri menyediakan layanan 

kemudahan untuk pemesanan dan pembayaran tiket. 

Pembelian tiket dapat dilakukan di loket resmi DAMRI, 

DAMRI Apps, website penjualan tiket DAMRI 

https://Damri.co.id maupun channel resmi yang bekerja sama 

dengan DAMRI. Tujuan dari penerapan teknik E-Ticketing ini 

adalah untuk mempermudah masyarakat bertransaksi dalam 

pemesanan tiket dan mengurangi dari antrian panjang yang 

menjadi penyebab layanan ketidaknyaman bagi pengguna 

layanan penumpang bus Damri.  

Dalam penerapannya pada Review penilaian yang ada 

pada Damri Apps memiliki penilaian ulasan 2,5 bintang 

dikarenakan masih banyak berbagai kendala dari sistem 

penerapan E-Ticketing untuk menghasilkan tingkat kepuasan 

yang tinggi bagi peumpang bus misalnya kegagalan server, 

kurangnya pengetahuan masyarakat awam untuk membeli 

tiket secara online, kesalahan dalam penyimpanan data di 

Damri pusat dan berbagai kendala lainnya. sehingga 

dibutuhkan analisis penerapannya guna mengetahui dan 

memperbaiki berbagai kendala tersebut agar tercapainya 

tingkat kepuasan yang tinggi dari pengguna jasa transportasi 

bus Damri. 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan 

konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam 

upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai 

pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan 

sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil 

yang diinginkan. Disamping itu juga fokus penelitian juga 

merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian 

supaya penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-

sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan. 

Dengan demikian fokus sang peneliti akan pada 

penerapan teknik E-Ticketing di Perum Damri Bandar 

Lampung sebagai penunjang penyampaian dan terdapatnya 

https://damri.co.id/
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kendala-kendala di dalamnya. Dari fokus ini di bagi menjadi 4 

(empat) sub fokus penelitian yaitu: 

1. Perum Damri Bandar Lampung sebagai penunjang 

penerapan teknik E-Ticketing. 

2. Karyawan dan penumpang bus Damri dalam penggunaan 

E-Ticketing sebagai penunjang penerapan teknik E-

Ticketing tersebut. 

3. Penerapan teknik E-Ticketing dalam perspektif bisnis 

Islam. 

4. Kendala-kendala yang dihadapi pada penerapan E-

Ticketing dan solusi-solusi yang digunakan untuk 

mengatasi kendala-kendala tersebut.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka 

penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan teknik E-Ticketing dalam 

meningkatkan kepuasan pengguna jasa transportasi bus 

Damri? 

2. Bagaimana peran teknik E-Ticketing dalam meningkatkan 

kepuasan pengguna jasa transportasi bus Damri? 

3. Bagaimana pandangan bisnis Islam mengenai penerapan 

E-Ticketing dalam meningkatkan kepuasan pengguna jasa 

transportasi bus Damri? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Pada umumnya suatu kajian dilakukan untuk 

menemukan, menguji dan mengembangkan dalam suatu ilmu 

pengetahuan. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan penerapan teknik E-Ticketing dalam 

meningkatkan kepuasan pengguna jasa transportasi bus 

Damri. 

2. Untuk menjelaskan teknik E-Ticketing dalam 

meningkatkan kepuasan pengguna jasa transportasi bus 

Damri. 
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3. Untuk menjelaskan bisnis Islam mengenai teknik E-

Ticketing dalam meningkatkan kepuasan pengguna jasa 

transportasi bus Damri. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai suatu 

sumber referensi penelitian selanjutnya terutama 

mengenai sikap pengguna pada tingkat kepuasan 

pengguna jasa transportasi bus Damri. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Penulis penelitian ini bisa menambah wawasan 

pengetahuan mengenai pengaruh penerapan teknik E-

Ticketing terhadap tingkat kepuasan pada sikap pengguna 

jasa transportasi bus Damri. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dengan 

tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan 

dengan “Analisis Penerapan Teknik E-Ticketing terhadap 

Kepuasan Pengguna Jasa Transportasi Bus Damri dalam 

Perspektif Bisnis Islam”. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Veranita Yulia Manuari, 

Suratno dan Andri Kurniawan yang berjudul: “Kajian 

Tingkat Efektivitas Penggunaan E-Ticketing oleh 

Penumpang Batik Solo Trans di Surakarta dan 

sekitarnya.” 

Metode penelitian yang dipakai ialah Penelitian 

gabungan (mix methods) antara metode penelitian 

kualitatif dan kuantitatif, data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode survei dengan 

mengambil sampling dan menggunakan alat kuesioner. 

Data yang diperoleh merupakan data primer (dari 

observasi, wawancara, dan indepth interview) dan data 
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sekunder (data dinas instansi terkait). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dalam kajian tingkat efektivitas E-

Ticketing diukur dari keunggulan, keuasan, dan 

produktivitas, efisiensi dan kemampuan yang 

menunjukkan bahwa setengah pengguna E-Ticketing batik 

solo trans tidak berpengaruh signifikan tetapi dari 

kepuasan pengguna E-Ticketing diukur dengan vaiabel 

harga, kemudahan dan ketersediaan fasilitas menyatakan 

merasakan berpengaruh signifikan pengguna batik solo 

trans.
15

 

Perbedaan: yang berbeda dari penelitian yang akan 

diteliti adalah pada Variabel X yaitu Penerapan Teknik E-

Ticketing, Metode Penelitian yang akan dilakukan adalah 

Penelitian Kualitatif dan Objek Penelitian yang berbeda 

yaitu pada Perum Damri Bandar Lampung. 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Serly Puspitasari, Sri 

Suwitri, dan Aloysius Rengga yang berjudul: “Kajian 

Pelayanan Transportasi Umum pada Bus Damri di Kota 

Semarang.” 

Metode penelitian yang dipakai ialah dalam penelitian 

ini digunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif menggunakan key informan sebagai subyek 

penelitian, teknik pengambilan sampel secara “snowball 

sampling” (sampel bola salju). Teknik pengumpulan data 

yang digunakan oleh peneliti di sini antara lain adalah: 

observasi, wawancara atau interview guide dan 

dokumentasi. Hasil penelitian bahwa berpengaruh 

signifikan masyarakat menganggap pelayanan yang 

diberikan sudah baik.
16

 

                                                             
15 Veranita Yulia Manuari, Suratno dan Andri Kurniawan, “Kajian tingkat 

efektivitas penggunaan e-ticketing oleh penumpang batik solo trans di surakarta dan 

sekitarnya.” Jurnal Bumi Indonesia, Vol.2, No.3 (2013): 3-2, 

http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/224.  
16 Serly Puspitasari, Sri Suwitri, dan Aloysius Rengga, "Kajian Pelayanan 

Transportasi Umum Pada Bus Damri Di Kota Semarang." Journal of Public Policy 

http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/224
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Perbedaan: yang berbeda dari penelitian yang akan 

diteliti adalah pada Variabel X yaitu Penerapan Teknik E-

Ticketing, Metode Penelitian yang akan dilakukan adalah 

Penelitian Kualitatif, Teknik pengambilan sampel secara 

“Accidental Sampling” (Ketidaksengajaan) dan Objek 

Penelitian yang berbeda yaitu pada Perum Damri Bandar 

Lampung. 

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Artika Surniandari, dan 

Haryani yang berjudul: Pengaruh Penerapan E-Ticketing 

terhadap Tingkat Kepuasan dan Loyalitas Pengguna Jasa 

Kereta. 

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui kuesioner 

dengan format pertanyaan yang disesuaikan dengan 

metode Structure Equation Modelling (SEM). Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa Kualitas informasi, 

kualitas sistem, dan kualitas pelayanan berpengaruh 

signifikan terhadap pengguna jasa kereta.
17

 

Perbedaan: yang berbeda dari penelitian yang akan 

diteliti adalah pada Metode Penelitian yang akan 

dilakukan adalah Penelitian Kualitatif dengan melakukan 

Observasi maupun Wawancara dan Objek Penelitian yang 

berbeda yaitu pada Perum Damri Bandar Lampung. 

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Margaretha Puspita 

Aviantari Loven dan J. Elyawati yang berjudul: Pengaruh 

Teknik E-Ticketing terhadap Kepuasan dan Dampaknya 

terhadap Niat Pembelian Ulang dan WOM. 

Metode penelitian yang digunakan ialah memakai 

kuantitatif dengan Pengukuran data skala Likert dengan 

                                                                                                                                   
and Management Review, Vol.2, No.3 (2013), 135-121, 

https://doi.org/10.14710/jppmr.v2i3.3031.  
17 Artika Surniandari dan Haryani Hasan, "Pengaruh Penerapan E-ticketing 

terhadap Tingkat Kepuasan dan Loyalitas Pengguna Jasa Kereta," Jurnal Ekonomi 

dan Pembangunan Vol. 25 No. 1 (2017): 53-39, 

https://doi.org/10.14203/JEP.25.1.2017.39-5.  

https://doi.org/10.14710/jppmr.v2i3.3031
https://doi.org/10.14203/JEP.25.1.2017.39-5
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cara memberikan bobot penilaian untuk setiap pertanyaan 

yang diajukan dari point 1-5, analisis data diajukan 

Analisis Deskriptif, Analisis Regresi Linier Berganda dan 

Analisis Regresi Linier Sederhana. Dalam penelitian ini 

menghasilkan bahwa Pengaruh teknik E-Ticketing 

terhadap kepuasan berpengaruh signifikan dan dampak 

terhadap pembelian ulang dan wom berpengaruh positif 

atau signifikan.
18

 

Perbedaan: yang berbeda dari penelitian yang akan 

diteliti adalah pada Variabel X yaitu Metode Penelitian 

yang akan dilakukan adalah Penelitian Kualitatif, 

dilakukan secara Observasi dan Wawancara dengan 

sampel 30 Penumpang, dan Objek Penelitian yang 

berbeda yaitu pada Perum Damri Bandar Lampung. 

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Afnan yang 

berjudul Pengukuran keberhasilan penggunaan E-

Ticketing PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dengan 

Modified Delone Dclean, 

Metode penelitian pada penelitian ini ialah kuantitatif, 

Data kuantitatif berupa pengukuran terhadap variabel-

variabel yang akan di uji yaitu: information quality, 

system quality, service quality, use, user satisfaction dan 

net benefit. Peneliti menggunakan metode survei paper 

based dan online survey melalui sosial media. Dalam 

penelitian ini menghasilkan bahwa metode modified 

delone dclean berpengaruh signifikan dengan pengukuran 

keberhasilan pengguna E-Ticketing PT Kereta Api 

Indonesia.
19

 

                                                             
18 Margaretha Puspita Aviantari Loven, "Pengaruh Teknik E-ticketing 

terhadap Kepuasan dan Dampaknya terhadap Niat Pembelian Ulang dan 

Wom.". (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016), 15. 
19 Akhmad Afnan, "Pengukuran Keberhasilan Penggunaan E-ticketing PT 

Kereta Api Indonesia (KAI) dengan Modified Delone Dclean." JBE (Jurnal Bingkai 

Ekonomi) Vol. 3 No.2 (2018), 13-5, https://stie-

aka.ac.id/journal/index.php/jbe3/index.  

https://stie-aka.ac.id/journal/index.php/jbe3/index
https://stie-aka.ac.id/journal/index.php/jbe3/index
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Perbedaan: yang berbeda dari penelitian yang akan 

diteliti adalah pada Variabel X yaitu Penerapan Teknik E-

Ticketing, Metode Penelitian yang akan dilakukan adalah 

Penelitian Kualitatif, Teknik pengambilan sampel secara 

“Accidental Sampling” (Ketidaksengajaan) dan Objek 

Penelitian yang berbeda yaitu pada Perum Damri Bandar 

Lampung. 

 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hia Qhumairoh Hasri dan 

Kusuma Hati yang berjudul: Kajian faktor kualitas sistem, 

kualitas informasi dan kualitas pelayanan E-Ticketing. 

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta 

menggunakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu 

Observasi (Observation), Wawancara (Interview) dan 

Penelitian Kepustakaan (Library Reserch). Data yang 

telah dikumpulkan penulis melalui mengolah data dan 

mentabulasikan ke dalam tabel frekuensi dan kemudian 

membahas data tersebut. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini penulis menggunakan perhitungan statistik 

yaitu SPSS (Statistical Product and Service Solution) 

versi 22. Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa kajian 

faktor kualitas sistem, kualitas informasi dan kualitas 

pelayanan berpengaruh positif atau signifikan terhadap E-

Ticketing artinya hal ini menunjukkan bahwa semakin 

baik kualitassistem, kualitas informasi dan kualitas 

pelayanan yang diterapkan, maka tingkat kepuasan 

pengguna system informasi tersebut semakin tinggi.
20

 

Perbedaan: yang berbeda dari penelitian yang akan 

diteliti adalah pada Variabel X yaitu Penerapan Teknik E-

Ticketing, Metode Penelitian yang akan dilakukan adalah 

Teknik pengambilan sampel secara “Accidental 

                                                             
20 Hia Qhumairoh Hasri and Kusuma Hati, "Kajian Faktor Kualitas Sistem, 

Kualitas Informasi dan Kualitas Pelayanan E-ticketing." (Tesis, STMIK Nusa Mandiri 

Jakarta, 2016), 50-59. 
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Sampling” (Ketidaksengajaan) dan Objek Penelitian yang 

berbeda yaitu pada Perum Damri Bandar Lampung. 

 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Refi Nurbani, Caesar Aldo 

Iriansyah dan Nurmalasari yang berjudul: Analisis 

kepuasan penumpang terhadap kualitas pelayanan E-

Ticketing kereta rel listrik pada Stasiun Senen Jakarta. 

Metode penelitian yang digunakan ialah Kuantitatif, 

Instrumen penelitian yang valid jika alat ukur yang 

digunakan untuk memperoleh data tersebut valid, Teknik 

Purposive Sampling untuk instrumen penelitian dengan 

pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan 

yang sama kepada seluruh anggota populasi serta 

menetapkan tujuan tertentu pada sampelnya. perubahan 

variable dependen, jika dua atau lebih variable 

independen sebagai faktor predictor terjadi manipulasi 

mengunakan analisis regresi linier. Dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa suatu kepuasan terhadap Kualitas 

Pelayanan (X) E-Ticketing Kereta Rel Listrik Pada 

Stasiun Senen Jakarta yang positif dan signifikan pada 

Kepuasan Penumpang (Y).
21

 

Perbedaan: yang berbeda dari penelitian yang akan 

diteliti adalah pada Variabel X yaitu Penerapan Teknik E-

Ticketing dan Variabel Y yaitu Meningkatkan Kepuasan 

Pengguna, Metode Penelitian yang akan dilakukan adalah 

Penelitian Kualitatif, Teknik pengambilan sampel secara 

“Accidental Sampling” (Ketidaksengajaan) dan Objek 

Penelitian yang berbeda yaitu pada Perum Damri Bandar 

Lampung. 

 

 

 

                                                             
21 Refi Nurbani, Caesar Aldo Iriansyah, dan Nurmalasari, "Analisis Kepuasan 

Konsumen terhadap Kualitas Pelayanan E-ticketing Kereta Rel Listrik pada Stasiun 

Senen Jakarta." INTI Nusa Mandiri Vol.3, No.1, (2018): 45-50, 

https://doi.org/10.33480/inti.v13i1.1714.  

https://doi.org/10.33480/inti.v13i1.1714
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H. Metode Penelitian 

Pеnеlіtіаn іnі mеrupаkаn mеtodе pеnеlіtіаn kualitatif 

dеngаn pеndеkаtаn deskriptif yaitu dengan melakukan 

observasi maupun wawancara. Penggambaran yang bertujuan 

untuk meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai 

variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek 

penelitian. Metode kualitatif menggambarkan dengan lebih 

teliti ciri-ciri usaha untuk menentukan frekuensi terjadinya 

sesuatu hubungan yang lain. Penelitian yang digunakan 

penulis adalah penelitian lapangan (field research) dengan 

melakukan kegiatan dilapangan tertentu guna memperoleh 

berbagai data dan memperoleh informasi yang diperlukan.
22

 

 

1. Lokasi, Waktu dan Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan di Pool 

Damri yang beralamat di Jalan Kapt. Abd Haq, Raja basa, 

Kota Bandar Lampung. Penelitian akan dilakukan pada 

setiap hari dikarenakan responden yang di tuju merupakan 

para karyawan dan penumpang yang dimana selalu 

menggunakaan jasa transportasi bus DAMRI. Adapun 

jadwal penelitian dilaksanakan penelitian menyesuaikan 

dengan para penumpang yang sudah pernah menggunakan 

bus Perum Damri. 

 

2. Sumber Data 

Penulis memperoleh data dari dua sumber agar 

memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Metode pengumpulan data yang diperoleh 

langsung dengan cara survei lapangan secara 

wawancara peneliti dengan narasumber. Data 

diperoleh melalui hasil wawancara dari hasil 

penelitian lapangan dengan pihak-pihak terkait seperti 

                                                             
22 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, Dan R &D, 2 ed (Bandung: Alfabeta, 2017), 70. 
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petugas operasional dan Penumpang Bus Damri 

Bandar Lampung. 

b. Sumber Data Sekunder 

Metode pengumpulan data yang diperoleh 

dari hasil pengumpulan penumpang lain serta dapat 

juga dilakukan dengan memperoleh dari dokumen-

dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan 

lain-lain yang dapat memperkaya data primer. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapat 

melalui berbagai data dari buku, jurnal, dokumen 

serta referensi lain yang masih berkaitan dengan 

variabel penelitian. 

 

3.  Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi merupakan suatu wilayah turun 

meurun yang terdiri dari objek atau subyek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian menarik 

kembali semua dalam kesimpulan.
23

 Berdasarkan data 

dan informasi yang bisa, populasi dalam kajian ini 

ialah seluruh pengguna jasa transportasi bus damri 

yang menggunakan E-Ticketing dalam perjalanannya 

antar kota maupun daerah di Bandar Lampung. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi terkecil 

yang dapat diambil dari sumber data dan dapat 

menjadikan suatu perwakilan pada populasi.
24

 Jumlah 

sampel semakin besar maka peluang kesalahan 

semakin kecil, dan begitu juga sebaliknya. Dalam 

menetapkan besar kecilnya sampel, tidaklah suatu 

ketetapan yang mutlak artinya tidak ada ketentuan 

berapa yang harus diambil sampel tersebut. Teknik 

Pengambilan Sample hal tersebut ialah Non Random 

                                                             
23 Ibid., 80. 
24 Ibid., 81. 
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sampling yaitu Accidental Sampling (prinsip 

ketidaksengajaan). Peneliti ingin meneliti seberapa 

sering melakukan kunjungan ke tempat penelitian 

langsung yaitu Teriminal Perum Damri Bandar 

Lampung, Maka peneliti bisa memilih pengunjung 

mana saja yang kebetulan lewat di hadapan peneliti. 

Berdasarkan data populasi diambil sampel 

dari salah satu Terminal Perum Damri di Bandar 

Lampung yaitu Stasiun Tanjung Karang Kota Bandar 

Lampung dengan 30 Penumpang Bus Damri. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

hal seperti setting, sumber dan berbagai cara yang dapat 

dilakukan. Pengumpulan data merupakan Langkah awal 

untuk sebagai dasar yang ditempuh oleh sepenumpang 

peneliti dalam penelitiannya. Secara umum penelitian data 

yang diperoleh sesungguhnya secara objektif.
25

 Oleh 

karena itu, untuk mendapatkan data dalam penelitian 

menggunakan beberapak teknik yang penulis gunakan 

yaitu: 

 

a. Observasi 

Observasi adalah studi yang dilakuka secara 

sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan 

gejala-gejala psikis dengan pada pengamatan dan 

pencatatan.
26

 Observasi ini dilakukan secara langsung 

dengan cara mengumpulkan data pada penelitian, 

tidak hanya terbatas pada pengamatan semata 

melainkan juga pencatatan guna memperoleh data 

yang kongkrit dan jelas. Observasi yang dilakukan 

sang Peneliti melakukan pengamatan bagaimana 

                                                             
25 Burhan Bungin, Metodologi penelitian sosial dan ekonomi: Format-format 

kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, 

manajemen, dan pemasaran, 1 ed (Jakarta: Kencana, 2015), 48. 
26 Ibid., 52. 
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pengoperasian bus Perum Damri dan penumpang bus 

Damri Bandar Lampung. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah proses interaksi antara 

pewawancara dan responden.
27

 Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan 

data-data tentang penerapan teknik E-Ticketing yang 

diterapkan pada jasa transportasi bus Damri Bandar 

Lampung untuk mendapatkan data-data yang konkrit 

maka penulis dapat melakukan wawancara bebas 

kepada karyawan dan penumpang bus Damri sebagai 

responden. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan pencarian data 

mengenai hal-hal atau variable tertentu berupa 

catatan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah dan 

sebagainya yang telah dapat diperoleh dari Perum 

Damri. Penulis menggunakan metode ini untuk 

mendapatkan data-data yang bersumber dari 

dokumentasi tertulis sesuai dengan keperluan 

penelitian sekaligus sebagai pelengkap untuk mencari 

data-data yang lebih konkrit dan jelas.
28

 Analisis 

terhadap dokumen mengarahkan pada bukti yang 

konkret. Untuk memperkuat data yang diperoleh 

khususnya sang peneliti melakukan dengan 

pengambilan foto yang berkaitan dengan Perum 

Damri di Bandar Lampung. 

 

5.  Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara 

kualitatif. Data kualitatif digunakan untuk menganalisis 

tentang aksesibilitas penumpang yaitu bagaimana 

penumpang dapat mencapai kemudahan terhadap suatu 

obyek, pelayanan, maupun kemudahan dalam mengakses 

                                                             
27 Ibid., 53. 
28 Ibid., 56. 
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lokasi. Analisis data adalah suatu cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan 

juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai 

sesuatu yang utuh.
29

 Dalam pengertian analisis tersebut 

dapat dijabarkan dari hasil teknik pengumpulan data-data 

yang telah dilakukan peneliti di Perum Damri Bandar 

Lampung. Berikut merupakan tahapan teknik analisis data 

dalam penelitian ini: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila 

diperlukan.
30

 

Data yang di peroleh merupakan data yang 

terkait dengan penerapan E-Ticketing yang ada di 

Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung 

dan tingkat kepuasan pengguna jasa transportasi bus 

damri Bandar Lampung, Lalu di sederhanakan dengan 

data yang relevan sehingga bisa menjawab dan 

memberi solusi pada permasalahan yang ada. 

b. Penyajian Data 

Bentuk peyajian data kualitatif berupa teks 

naratif (bentuk catatan lapangan) menarik grafik, 

jaringan, bagan, table dan lainnya. Dengan tahapan 

ini, data yang disajikan bisa terorganisasi, tersusun 

                                                             
29 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, Dan R &D, 240. 
30 Ibid., 244. 
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dalam pola hubungan sehingga mudah untuk di 

pahami. 

c. Penarikan Kesimpulan 

 Berdasarkan penemuan yang diperoleh di 

lapangan dan setelah data tersebut dianalisis maka 

tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian, serta sistematika pembahasan.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan 

referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi 

penelitian ini, diantaranya memuat uraian tentang kerangka 

teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.  

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN  

Bab ini berisikan mengenai deskripsi objek penelitian 

diantaranya gambaran umum objek, penyajian fakta dan data 

penelitian. 

BAB IV. ANALISIS PENELITIAN  

Bab ini berisikan antara lain: (1) Analisis Data 

Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan 

pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus 

penelitiannya, (2) Temuan Penelitian.  

BAB V. PENUTUP  

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau 

rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh 

penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan maslah 

penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis 
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dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu disiplin ilmu 

memiliki elemen–elemen metode ilmiah yang dapat 

menghasilkan teori-teori pemasaran. Secara metodologis 

kajian pemasaran telah memiliki ruang diskusi tersendiri 

dan mampu membuktikan eksistensinya dalam dunia 

akademisi yang ditandai dengan banyaknya kajian 

pemasaran masa kini. Pemasaran menggerakkan barang 

dari satu tempat ke tempat lainnya, menyimpan kemudian 

membuat perubahan dalam kepemilikan, melalui tindakan 

membeli dan menjual barang-barang tersebut. Pemasaran 

mencakup kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

tindakan menciptakan guna atau manfaat karena tempat, 

waktu dan kepemilikan. Pemasaran merupakan aktifitas 

komersial yang berhubungan dengan arus barang dan jasa 

antara produsen dan penumpang.
31

 

a. Konsep Pemasaran 

Sebuah konsep pemsaran yang baik, harus 

benar-benar bisa melihat seperti apa kebutuhan 

penumpang. Dengan demikian, penumpang memiliki 

peran yang sangat penting untuk sebuah keberhasilan 

dari konsep pemasaran.
32

 Untuk memenuhi tujuan 

dari suatu perusahaan seluruh kegiatan dalam 

perusahaan yang mengikuti konsep pemasaran akan 

diarahkan. Perusahaan harus mampu memahami 

                                                             
31 Dewi Kurniawati, dan Nugraha Arifin, “Strategi Pemasaran Melalui Media 

Sosial dan Minat Beli Mahasiswa,” Jurnal Simbolika: Research and Learning in 

Communication Study 1, No. 2 (2015): 57-58, 

https://doi.org/10.31289/simbollika.v1i2.200 
32 Ambar Lukitaningsih, “Perkembangan Konsep Pemasaran: Implementasi 

dan Implikasinya,” Jurnal MAKSIPRENEUR, Vol. 3, No. 1 (2013), 17-18, 

http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v3i1.85  

https://doi.org/10.31289/simbollika.v1i2.200
http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v3i1.85
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serangkaian konsep inti dari perusahaan untuk 

memahami fungsi dari pemasaran. Konsep pemasaran 

didasarkan pada pandangan dari luar ke dalam. 

Konsep ini diawali dengan mendefinisikan pasar yang 

jelas berfokus pada kebutuuhan pelanggan, 

memadukan semua sistem kegiatan yang akan 

memengaruhi pelanggan dan menghasilkan laba 

melalui pemuasan pelanggan. Konsep pemasaran 

bersandar pada empat pilar utama.
33

 

1) Pasar sasaran tidak ada perusahan yang dapat 

beroperasi disemua pasar dan memuaskan 

semua kebutuhan dan juga tidak ada yang dapat 

beroperasi dengan baik dalam pasar yang luas, 

sehingga jika suatu perusahaan itu ingin 

berhasil maka ia harus dapat mendefinisikan 

pasar sasaran meraka dengan cermat dan 

menyiapkan program pemasaran. 

2) Kebutuhan pelanggan, memahami kebutuhan 

dan keinginan pelanggan tidak selalu 

merupakan tugas yang sederhana dikarekan 

beberapa pelanggan itu memiliki kebutuhan 

sendiri yang tidak mereka sadari atau mereka 

tidak dapat mengutarakan kebutuhan-kebutuhan 

ini. 

3) Pemasaran terpadu, jika semua departemen 

bekerja sama melayani kepentingan pelanggan 

maka hasilnya adalah pemasaran terpadu. 

Pemasaran terpadu berjalan dalam dua tahap 

yaitu: 

a) Tahap Pertama: Beragam fungsi pemasaran, 

tenaga penjualan periklanan, manajemen 

produk, riset pemasaran dan lainnya harus 

bekerja sama. 

                                                             
33 Sunyoto, dan Danang. Konsep Dasar Riset Pemasaran dan Perilaku 

Konsumen, 2 Ed, Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service), 222 
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b) Tahap Kedua: Pemasaran harus 

dikoordinasikan dengan baik pada bagian 

lain perusahaan. 

4) Profitabilitas, tujuan pada konsep pemasaran 

adalah membantu organisasi atau perusahaan 

untuk mencapai tujuannya tersebut. Pada suatu 

perusahaan bertujuan dengan laba, sedangkan 

organisasi nirlaba tujuan utamanya agar dapat 

bertahan hidup dan mengumpulkan dana agar 

dapat melakukan kegiatannya. 

b. Ruang Lingkup Pemasaran 

Keberadaan pemasaran tidak terlepas dari 

sebuah fenomena dan fakta yang berkaitan aktivitas 

pemasaran atau praktik pemasaran dan praktik 

pemasaran ini muncul sejak adanya kegiatan bisnis di 

tahun 1870. Ruang Lingkup Pemasaran Pemasaran 

adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan 

meraih, mempertahankan serta menumbuhkan 

pelanggan dengan menciptakan, mengantarkan dan 

mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Di 

mana fenomena pemasaran yang muncul pada saat itu 

sangat bervariasi (beranekaragam), dengan 

keaneragaman ini mengakibatkan pandangan yang 

berbeda-beda bagi ahli pemasaran, tapi hasil dari 

keanekaragaman ini justru bisa memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pemasaran.
34

 

Proses kemasyarakatan di mana individu dan 

kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan 

dan inginkan dengan menciptakan pemasaran, 

menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 

produk dan jasa yang bernilai dengan penumpang 

lain. Ruang lingkup pemasaran membahas apa itu 

pemasaran, bagaimana cara kerjanya, apa yang di 

                                                             
34Ambar Lukitaningsih, “Perkembangan Konsep Pemasaran: Implementasi 

dan Implikasinya,” Jurnal Maksipreneur, Vol. 3, No. 1 (2013), 21-35, 

http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v3i1.85  

http://dx.doi.org/10.30588/jmp.v3i1.85
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pasarkan, dan siapa yang melakukan pemasaran. 

Pemasaran berhubungan dengan mengidentifikasi dan 

memenuhi kebutuhan.
35

 

Definisi singkat dari pemasaran adalah 

"memenuhi kebutuhan dengan mendapatkan laba 

(meeting needs profitably)".  Ruang lingkupnya 

terbatas pada bidang bisnis saja.  Namun, seiring 

dengan perkembangan zaman, aktivitas pemasaran 

tidak lagi menjanjikan beruang-lingkup di bidang 

bisnis saja, tetapi jangkauannya telah diperluas ke 

berbagai dimensi lain.  Dewasa ini, pemasaran tidak 

lagi digunakan oleh korporat bisnis saja, tetapi juga 

digunakan organisasi-organisasi sosial 

kemasyarakatan atau departemen-departemen 

pemerintah. Tanpa kemampuan memasarkan, sulit 

bagi kita untuk "bertahan" atau bertahan di tengah 

masyarakat saat ini.  Begitu pula bagi suatu 

organisasi, institusi, korporat, masyarakat maupun 

negara sekali pun, kemampuan dan aktivitas 

pemasaran merupakan syarat mutlak untuk bertahan 

dalam kehidupan dewasa ini. Ada 10 Tipe Entitas 

yang dipasarkan oleh penumpang Pemasaran.
36

 

1) Barang-barang fisik merupakan bagian terbesar 

dari usaha produksi dan pemasaran sebagian besar 

negara.  

2) Jasa, ketika ekonomi maju semakin besar porsi 

aktivitas ekonomi yang berfokus pada produksi 

jasa. 

3) Acara, pemasar mempromosikan acara 

berdasarkan waktu, seperti pameran dagang, 

pertunjukan seni dan ulang tahun perusahaan.  

                                                             
35 Buchari Alma, Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah : 

Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer, Edisi Revisi, 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 340. 
36 Miguna Astuti, dan Agni Rizkita Amanda, Pengantar Manajemen 

Pemasaran, 1 ed, (Sleman: CV. Budi Utama, 2020), 2-4. 
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Acara olah raga dunia seperti olimpiade dan piala 

dunia di promosikan secara agresif baik kepada 

perusahaan maupun penggemar. 

4) Pengalaman, dengan memadukan beberapa jasa 

dan barang, sebuah perusahaan dapat 

menciptakan, memamerkan pengalaman. 

5) Penumpang, pemasar selebriti adalah bisnis yang 

besar.  Artis musisi, CEO, dokter, pengacara dan 

ahli keuangan kelas atas dan proporsional lainnya 

di bantu penumpang pemasar selebriti. 

6) Tempat, kota, negara bagian, kawasan dan 

seluruh bangsa bersaing secara aktif untuk 

menarik turis, pabrik, kantor pusat perusahaan, 

dan pemukiman baru.  Pemasar tempat yang 

mencakup spesialisasi pengembangan ekonomi, 

agen real estat, bank komersial, asosiasi bisnis 

lokal, serta agen periklanan dan hubungan 

masyarakat. 

7) Properti, adalah kepemilikan tak berwujud atas 

properti yang sebenarnya (real estate) atau 

properti finansial (saham dan obligasi). 

8) Organisasi, organisasi secara aktif bekerja untuk 

membangun citra yang kuat, di sukai dan unik di 

benak publiknya. 

9) Informasi, adalah apa yang dihasilkan, di 

pasarkan dan didistribusikan oleh buku, sekolah 

dan produk universitas dengan harga tertentu 

kepada penumpang tua, siswa dan komunitas. 

10) Ide, setiap penawaran pasar mengandung sebuah 

ide/gagasan dasar. 

c. Pemasaran dalam pandangan Islam 

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 
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prinsip-prinsip al-Qur’an dan hadis. Bahwa secara 

umum pemasaran Islami adalah strategi bisnis, yang 

harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah 

perusahaan, meliputi seluruh proses, menciptakan, 

menawarkan, pertukaran nilai, dari sepenumpang 

produsen, atau satu perusahaan, atau 

perpenumpangan, yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Pentingnya pasar dalam Islam tidak terlepas dari 

fungsi pasar sebagai wadah bagi berlangsungnya 

kegiatan jual beli. 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.
37

 

Dalam Syari’ah marketing, bisnis yang 

disertai keikhlasan semata-mata hanya untuk mencari 

ridha Allah, maka bentuk transaksinya insyaAllah 

menjadi nilai ibadah dihadapan Allah SWT. Ada 

beberapa sifat yang membuat Nabi Muhammad 

berhasil dalam melakukan bisnis yaitu : 

1) Shiddiq (jujur atau benar) dalam berdagang Nabi 

Muhammad selalu dikenal sebagai sepenumpang 

pemasar yang jujur dan benar dalam 

menginformasikan produknya. 

2) Amanah (atau dapat dipercaya) saat menjadi 

pedagang Nabi Muhammad selalu 

mengembalikan hak milik atasannya, baik itu 

berupa hasil penjualan maupun atau sisa barang. 

3) Fathanah (cerdas) dalam hal ini pemimpin yang 

mampu memahami, menghayati, dan mengenal 

tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan 

sangat baik. 

                                                             
37 Muhammad Anwar Fathoni, “Konsep Pemasaran Dalam Perspektif Hukum 

Islam, Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 9, No. 1 (2018), 9-12, 

https://doi.org/10.18860/j.v9i1.5135  
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4) Tabligh (komunikatif) jika sepenumpang pemasar 

harus mampu menyampaikan keunggulan-

keunggulan produk dengan menarik dan tetap 

sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan 

kebenaran. 

 

 

2. E-Ticketing 

Pergantian pada sistem pemesanan tiket dahulu 

seperti memulai dari kertas ataupun secara tradisional. 

Selain itu penanganan E-Ticketing menjaminkan lebih 

mudah dala penggunaannya. Teknologi yang digunakan 

dalam sistem tersebut mengalami revolusi tiap tahunnya. 

Tidak heran jika sistem E-Ticketing berdaya guna tinggi 

dengan dengan teknologi terkini. Dengan demikian, 

penggunaan E-Ticketing untuk penggunaan sistem 

pembayaran modernisasi saat sekarang ini, dan hal 

tersebut data membuat mengajari masyarakat soal IT.
38

 

a. Pengertian Electronik Ticket (E-Ticket) 

Seiring dengan perkembangan teknologi 

sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. 

Internet kini muncul sebagai alternatif infromasi 

berbagai hal. Internet merupakan perantara informasi 

masa sekarang dalam berbagai hal seperti dalam 

penjualan tiket dalam perjalanan oleh karena itu, 

internet sanggup sebagai mebuat jaringan supplier 

tersebut menjadi luas dan basis kostumer yang besar 

ke penjuru marketplace pusat. E-Ticketing resmi 

ditetapkan pada hari senin, 1 Juli 2013 pertama 

kalinya di Jakarta. Penggunaan E-Ticketing guna 

untuk tidak terjadinya efisiensi transformasi massal. 

Perkembangan tiket elektronik ini pun banyak di 

dukung dengan upaya-upaya dalam menyempurnakan 

operasional.  

                                                             
38 Damardono ed., Untold story E-ticketing: kisah modernisasi E-ticketing 

KRL Jabodetabek,180. 



 

 
32 

Dokumen digital yang digunakan dalam 

proses transaksi pada jasa transportasi massal seperti 

bus rapid transit, ferries, tramways, dan lainnya disa 

dibeut dengan electronic ticket. E-Ticketing 

merupakan suatu cara untuk proses penjualan 

pengguna yang digunakan tanpa mengluarkan paper 

ticket. Sistem informasi pada E-Ticketing akan 

disimpan dalam digital, sebagai buktinya penumpang 

akan diberikan barcode atau Itinery Receipt yang 

diberlakukan untuk alat untuk masuk kedalam stasiun, 

bandar, Pelabuhan dan lain sebagainya. 

Fasilitas dalam pemesanan tiket online 

disediakan dengan berbagai jenis. Hal ini 

memungkinkan Sebagian masyarakat untuk 

membantu masyarakat dapat dengan mudah 

menggunakannya dan dapat meningkatkan kegiatan 

dalam menjual tiket secara online memlaui situs web 

yang tersedia. Pembayaran tiket dapat memilih dalam 

opsi seperti uang tunai, cek atau kartu kredit / kartu 

debit. Keamanan dalam pemesanan E-Ticketing tidak 

memiliki risiko besar dikarenakan hilangnya tiket, 

dicuri, tertinggal, atau bahkan cebut maupun lusuh. 

Hinggan pemesanan E-Ticketing dapat dilakukan saat 

mendadakan. Dengan demikian, menjadi salah satu 

nilai tambah pada electronic ticket. 

Siapapun dapat membeli tiket pada sistem 

online. Proses tersebut sangatlah sederhana dan dapat 

membantu menyimpan data informasi diri sebagai 

riwayat pembelian tiket online. Promoters memiliki 

daerah penyimpanan pada situs E-Ticket memnatau 

penjualan dan mencetak off daftar penumpang-

penumpang yang memlakukan pemesan tiket. Proses 

pendaftaran untuk meminta informasi mengenai 

rincian kontak pribadi serta rincian dan kelompok 

masyarakat yang harus membayar tiket pendapatan. 

Proses pendaftaran juga memerlukan anda untuk 
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menerima syarat dan ketentuan untuk penjualan tiket 

online. Reservasi tiket perjalanan melalui sistem 

online adalah sebuah layanan jasa yang dikeluarkan 

oleh suatu biro perjalanan atau travel agency. Tiket 

online merupakan contoh dari e-commerce. E-

Commerce adalah perdagangan elektronik 

(penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang 

dan jasa) melalui sistem elektronik seperti internet 

atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya)
39

.  

E-Commerce diperkenalkan pertama kali 

pada tahun 1994 ketika e-banner dipakai untuk tujuan 

promosi dan periklanan di suatu website. Beberapa 

aplikasi umum yang berhubungan dengan e-

commerce adalah: Content Management Systems, 

Informasi pengiriman dan pemesanan, Sistem 

pembayaran domestik dan internasional, Online 

Shopping, Online Banking/Internet, dan lainnya. 

Beberapa faktor kunci sukses dalam menjalankan e-

commerce diantaranya adalah:  

1) Menyediakan harga kompetitif.  

2) Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, 

cepat, dan ramah.  

3) Menyediakan informasi barang dan jasa yang 

lengkap dan jelas.  

4) Menyediakan banyak bonus seperti kupon, 

penawaran istimewa, dan diskon.  

5) Mempermudah kegiatan perdagangan. 

Sedangkan E-Ticket berarti sebuah tiket 

dalam bentuk digital, melalui E-Ticket pengguna 

dapat mendokumentasikan proses penjualan dari 

aktivitas perjalanan mereka tanpa harus mengeluarkan 

dokumen berharga secara fisik.
40

 E-Ticketing adalah 

                                                             
39 Mohammad Aldrin Akbar, dan Sitti Nur Alam, E-Commerce: Dasar Teori 

dalam Bisnis Digital, 1 ed (Penerbit: Yayasan Kita Menulis, 2020), 33. 
40 Sri Enggal Indraani, “Analisis Sistem Pemesanan Tiket Pesawat Secara 

Online “E-ticketing” (Tesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2014), 11. 
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peluang untuk meminimalkan biaya dan 

mengoptimalkan kenyamanan customer. E-Ticketing 

mengurangi biaya proses tiket, menghilangkan 

formulir kertas dan meningkatkan fleksibilitas 

pengguna dan agen perjalanan dalam membuat 

perubahan-perubahan dalam jadwal perjalanan. 

 

 

b. Fungsi dan Manfaat E-Ticketing 

E-ticketing sebagai bentuk wujud dari 

kesungguhan pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. Beberapa tujuan yang ingin 

dicapai dalam layanan e-ticketing yaitu masyarakat 

sebagai pengguna jasa dapat mengurangi beban biaya 

dan waktu yang diperlukan, dan yang harus 

dikeluarkan oleh pengguna jasa dalam mencari 

informasi, mempercepat pencarian informasi, dan 

dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat 

dalam jangkauan yang luas. Fungsi e-ticketing 

sebagai sarana atau alat bantu dalam pemesanan tiket 

kereta api secara online. pemerintah melalui e-

ticketing mengkomunikasikan kepada masyarakat 

sebagai pengguna jasa selain pemesanan tiket melalui 

call center terdapat pula jadwal keberangkatan kereta 

api dan sebagainya. e-ticketing dapat berfungsi 

sebagai sistem komunikasi sehingga lebih efisien 

dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Manfaat e-

ticketing diantaranya: 

1) Biaya Simpanan yaitu mengurangi biaya yang 

terkait dengan pencetakan dan mailing tiket ke 

pembeli, 

2) Aman dalam artian E-Ticket selamat dan aman. 

Barcode validasi menghilangkan kemungkinan 

palsu dan duplikat tiket, 
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3) Bagi perusahaan sendiri, E-Ticketing juga 

memperkecil biaya pelayanan,sehingga harga 

tiket juga dapat ditekan, 

4) Periklanan yaitu E-Tiket menyediakan 

kemampuan unik periklanan. Meningkatkan 

pendapatan perusahaan anda dengan 

menawarkan ruang iklan pada web tiket anda. 

c. Kelebihan dan Kekurangan E-Ticketing 

Kelebihan yang ada pada E-Ticketing yaitu: 

1) Mudah dan ringkas, pelanggan dapat dengan 

mudah membeli tiket melalui internet karena 

tidak memerlukan proses issued tiket 

sebagaimana halnya paper tiket. 

2) Tidak perlu susah payah membawa tiket lagi. 

3) Bagi yang memerlukan bukti print out itinerary, 

bisa dilakukan print dan jika print ini hilang 

maka kita dapat meminta print ulang kembali. 

4) Dengan dapat dikuranginya/dihilangkannya 

biaya penerbitan tiket, akan berdampak sedikit 

banyaknya ke harga tiket (harga tiket turun). 

5) Terhindar dari kehilangan tiket secara fisik, 

karena pada dasarnya,setelah kode booking 

dikonfirmasi, nama penumpang telah tercatat di 

sistem. 

6) Data valid dan akurat sesuai dengan kondisi dan 

identitas yang sebenarnya. 

7) Harga yg tertera sangat jelas, tidak seperti tiket 

jenis lama yg sering kali tidak terbaca 

tulisannya. 

8) Pembeli tidak perlu bertemu secara fisik dengan 

travel agent karena e-ticket bisa didapat melalui 

email, fax atau hanya berupa sms code booking, 

dan pembayaran bisa dilakukan dengan transfer 

via ATM atau internet/sms banking. 
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9) Bagi perusahaan perusahaan, biaya 

penerbitan/pencetakan tiket dapat dikurangi 

bahkan dihilangkan. 

Selain memiliki kelebihan E-Ticketing juga 

memiliki kekurangan yaitu: 

1) Tidak semua orang mengerti tentang internet 

artinya belum bisa mengoperasikan internet itu 

sendiri. 

2) Keterbatasan pihak perusahaan dalam 

memasarkan tiketnya secara online. 

3) Belum semua orang mengetahui tentang 

bagaimana caranya memesan tiket secara online  

4) Belum semua orang mengetahui dan paham 

betul tentang e-ticketing. 

5) Adanya kekhawatiran mengenai jaminan 

keamanan atas kode-kode kartu kredit, atm, dan 

lain-lain setelah pembayaran transaksi. 

d. E-Ticketing dalam pandangan Islam 

Mekanisme pemesanan tiket umumnya 

dilakukan secara offline atau dapat dating ke tempat 

loket. Pada saat ini dapat dilakukan dengan 

mengakses aplikasi yang tercantum e-tiket seperti 

melalui website, Traveloka, Tokopedia, dan lain 

sebagainya. Dengan menggunakan fitur booking 

ticket. Langkah-langkah pada pemesanan dapat dilihat 

dari kelas layanan yang ditawarkan, ada harga-harga 

yang terpampang, kemudian pemesan diminta 

mengisi formulir layanan elektronik yang tersedia, 

berikut nota kontrak kapan fasilitas itu akan 

digunakan dengan durasi selama berapa harinya. 

Kemudian di situ muncul harga dan kapan waktu 

boleh menggunakannya. Bila akses berhasil, maka 

pemesan kemudian mentransfer sejumlah uang sesuai 

harga kontrak, lalu ia akan mendapatkan notifikasi 

berupa tiket elektronik lewat SMS atau email ke 

pesawat handphone. 
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Pola akad E-Ticketing tersebut dikenal 

sebagai Akad Al-ijarah Al-Maushuf Fi Al-Dzimmah 

kaidah dasar menjelaskan sahnya akad ijarah terdapat 

dalam firman Allah SWT: 

 

ى  َغّوٗ َٰٓ أََجٖل هُّ ٍي ئِلَىَٰ ٌۡ ْا ئَِرا تََذاٌٌَتُن بَِذ َْٰٓ أٌََُِّا ٱلَِّزٌَي َءاَهٌُ
َٰٓ ٌََٰ

 ٩٨٩  .....فَٱۡكتُبٍُُْۚۡ 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila 

kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu 

yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya……...” (Q.S. Al Baqarah [2]: 282) 

 

ٌَتََُۥ .... فَاِۡى أَِهَي بَۡعُضُكن بَۡعٗضا فَۡلٍَُإدِّ ٱلَِّزي ٱۡؤتُِوَي أََهَٰ

ُۥ   َ َسبََّ ۡلٍَتَِّق ٱَّللَّ َّ......  ٩٨٢ 

 “………Maka, jika sebagian kamu 

mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya…….” (Q.S. Al Baqarah [2]: 283) 

Hukum asal dari akad ijarah ini, 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. Dengan demikian, segala benda yang bisa 

diambil manfaatnya sementara fisiknya masih tetep 
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bisa dijaga ialah sah untuk di ijarahkan atau 

disewakan dengan catatan bila manfaatnya barang 

diserahkan kepada penyewa.  

Dalam proses E-Ticketing meski bentuk 

barangnya tidak terikat tetapi dalam proses 

pemesananya sebelum terjadi jual beli, diberitahu 

secara rinci terkait ketentuan berlakunya tiket 

sehingga memenuhi syarat jual beli sehinggi proses 

tersebut dinilai sah. Perlu diketahui ijarah merupakan 

bagian (juz‟un) dan hakikatnya merupakan dari jual 

beli tersebut. 

 

3. Kepuasan Pengguna 

Kata kepuasan berasal dari bahasa Latin “satis” yang 

artinya cukup baik, memadai dan “fasio” yang artinya 

melakukan atau membuat. kepuasan adalah tingkat 

perasaan sesepenumpang setelah membandingkan kinerja 

atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Kepuasan 

penumpang adalah hasil yang dirasakan oleh pembeli 

yang mengalami kinerja sebuah perusahaan yang sesuai 

dengan harapannya. Dalam hal ini, pengguna akan 

mendapatkan rasa puas apabila layanan yang diberikan 

oleh penyelenggara layanan sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginannya. Sebaliknya, pengguna tidak akan merasa 

puas apabila layanan yang menjadi kebutuhannya tidak 

sesuai dengan harapan.
41

 

a. Pengertian Kepuasan Pengguna 

Kepuasan pengguna adalah rangkuman 

kondisi psikologis yang dihasilkan ketika emosi yang 

mengelilingi harapan tidak cocok oleh perasaan yang 

terbentuk mengenai pengalaman pengkonsumsian. 

Kepuasan pengguna berarti terpenuhinya kebutuhan 

dan harapan para pengguna selama masa pelayanan. 

Penggunaan teknologi seperti itu dalam bisnis dapat 

                                                             
41 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran Jasa. 1 ed (Yogyakarta: Andi Offset, 

2005), 38. 
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membantu perusahaan memperbaiki proses 

komunikasi dengan pengguna. Selain itu, efisiensi dan 

efektivitas biaya dukungan online dapatmeningkatkan 

kepuasan pengguna karena layanan disediakan dan 

mudah diakses secara cepat dan selalu.
42

 

Kunci utama retensi pengguna adalah 

kepuasan pengguna dan loyalitas yang sangat 

bergantung pada kualitas layanan yang ditawarkan. 

Untuk mempertahankan kesuksesan sebuah 

perusahaan, produk dan layanan penawaran pasar 

harus memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna 

atau bahkan untuk melampaui ekspektasi mereka. 

Kepuasan pengguna dengan produk industri yang 

digunakan oleh pemerintah dan pengguna perusahaan. 

Setelah meninjau kembali studi kepuasan pengguna 

sebelumnya dan dengan bantuan teori tingkat 

pengalaman, penelitian ini mencoba membentuk 

model faktor kepuasan untuk meneliti kepuasan 

pengguna dengan aplikasi industri.
43

 Kepuasan 

pelanggan merupakan konsekuensi dari perbandingan 

yang dilakukan oleh pelanggan yang membandingkan 

antara tingkatan dari manfaat yang dirasakan terhadap 

manfaat yang diharapkan oleh pelanggan. Adapun 

indikator kepuasan pelanggan
44

: 

1) Perasaan puas (dalam arti puas akan produk dan 

pelayanannya) yaitu ungkapan perasaan puas atau 

tidak puas dari pelanggan saat menerima 

                                                             
42 Adi Supriyatna, dan Vivi Maria, “Analisa Tingkat Kepuasan Pengguna dan 

Tingkat Kepentingan Penerapan Sistem Informasi DJP Online dengan Kerangka 

PIECES,” Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika, Vol. 3, No. 2 (2017): 91-90, 

https://doi.org/10.23917/khif.v3i2.5264.  
43 Lestari Retnawati, “Analisis Kepuasan Pengguna terhadap Kualitas 

Layanan Sistem Informasi di Universitas XYZ” Jurnal Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, Vol. 13, No. 2 (2018), 3, https://doi.org/10.33005/scan.v13i2.1153. 
44 Handi Irawan,  Sepuluh Prinsip Kepuasan Pelanggan, (Jakarta: PT. Elex 

Media Komputindo, 2007), 29. 

https://doi.org/10.23917/khif.v3i2.5264
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pelayanan yang baik dan produk yang berkualitas 

dari perusahaan.  

2) Selalu membeli produk yaitu pelanggan akan 

tetap memakai dan terus membeli suatu produk 

apabila tercapainya harapan yang mereka 

inginkan.  

3) Akan merekomendasikan kepada penumpang lain 

yaitu pelanggan yang merasa puas setelah 

memakai suatu produk atau jasa akan 

menceritakannya kepada penumpang lain serta 

mampu menciptakan pelanggan baru bagi suatu 

perusahaan.  

4) Terpenuhinya harapan pelanggan setelah membeli 

produk yaitu sesuai atau tidaknya kualitas suatu 

produk atau jasa pasca pembelian suatu produk 

dengan harapan yang diinginkan pelanggan. Serta 

terdapat faktor pendorong indikator kepuasan 

pelanggan yaitu:  

a) Sistem penanganan keluhan dan saran 

penumpang, Suatu perusahaan yang 

berorientasi pada penumpang akan 

memberikan kesempatan luas pada 

penumpang untuk menyampaikan saran dan 

keluhan, misalnya dengan menyediakan 

kotak saran, kartu komentar dan lain-lain.  

b) Sistem survei reputasi perusahaan, Pada 

umumnya penelitian mengenai kepuasan 

penumpang dilakukan dengan mengadakan 

survei melalui berbagai media baik melalui 

telepon, pos, ataupun dengan wawancara 

secara langsung. 

c) Sistem analisis penumpang, Perusahaan 

akan menghubungi para pelanggannya atau 

setidaknya mencari tahu pelanggannya yang 

telah melakukan transaksi dan berhenti 

membeli produk atau yang telah pindah 
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pemasok, agar diketahui penyebab mengapa 

pelanggan tersebut kabur.
45

 

b. Kepuasan Pengguna dalam Perspektif Bisnis Islam 

Dalam perspektif bisnis Islam kepuasan 

pengguna merupakan tolak ukur dalam menilai antara 

harapan pada suatu produk maupun jasa sesuai 

syariah dengan kenyataan yang harus diterima. 

Tingkat kepuasan dapat dirasakan oleh penumpang 

ialah melihat kinerja perusahaan yang berkaitan 

dengan: 

1) Sifat Jujur 

Menanamkan sifat jujur pada suatu 

perusahaan adalah suatu keharusan yang akan di 

ikuti oleh semua pegawai perusahaan. Memulai 

pekerjaaan dengan menyelaraskan pikiran dan 

hati nurani, bekerja keras adalah bagian dari fisik, 

bekerja cerdas adalah bagian dari otak, sedangkan 

bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Apapun 

aktifitas dan pekerjaan kita, hendaknya 

bermodalkan kejujuran. Karena semua agama 

sesungguhnya mengajarkan kejujuran di dalam 

bekerja. 

2) Sifat Amanah 

Amanah merupakan mengembalikan hak apa 

saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu 

melebihi haknya dan tidak mengurangi hak 

penumpang lain, baik berupa harga ataupun yang 

lainnya. Dalam berdagang dikenal istilah 

"menjual dengan amanah". Berdasarkan uraian 

tersebut, maka sebuah perusahaan memberikan 

pelayanan yang memuaskan kepada pengguna, 

antara lain dengan cara menjelaskan apa saja yang 

berkaitan dengan barang atau jasa yang akan 

dijualnya kepada pengguna. Dengan demikian 

                                                             
45 Basu Swasta Dharmesta dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern, 2ed 

cet.4 (Yogyakarta, Liberty 2008), 111-115. 
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penumpang dapat mengerti dan tidak ragu dalam 

memilih barang atau jasa tersebut. 

3) Benar 

Berdusta dalam berdagang sangat dikecam 

dalam Islam, terlebih lagi jika disertai dengan 

sumpah palsu atas nama Allah SWT berfirman 

yaitu: 

 

ْۡ ُكٌَت فَظًّا َغلٍِظَ ٱۡلقَۡلِب  لَ َّ ِ لٌَِت لَُِۡنۖۡ  َي ٱَّللَّ فَبَِوا َسۡحَوٖت هِّ

ٱۡعتَۡغفِۡش لَُِۡن  َّ ُِۡن  ٌۡ لَِكۖۡ فَٱۡعُف َع ْۡ ْْا ِهۡي َح َلًَفَضُّ

ِّۡسُُۡن فًِ ٱۡۡلَۡهِشۖۡ فَاَِرا عَ  َشا ِۚۡ ئِىَّ َّ كَّۡل َعلَى ٱَّللَّ َْ َضۡهَت فَتَ

لٍَِي   كِّ َْ َ ٌُِحبُّ ٱۡلُوتَ  ٩٥٢ٱَّللَّ

 

“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 ma‟afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan 

itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan 

tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai penumpang-

penumpang yang bertawakkal kepadaNya.” (Q.S. 

Al-Imran [3]: 159) 

Penjelasan perlu diketahui 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. 

e. Hubungan antara E-Ticketing dengan Kepuasan 

Pengguna 
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Suatu komponen yang saling berhubungan 

dalam mengumpulkan (informasi), memproses, 

menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk 

pengambilan keputusan, dan pengawasan dalam 

organisasi.
46

  Hal lain dalam sistem informasi dapat 

membantu manajer dalam menganalisa masalah dan 

memvisualisasi masalah-masalah kompleks, infromasi 

yang diberikan ialah menjelaskan sistem utama yang 

dilihat dari apa yang terjadi di masa lampau, 

permaslahan yang terjadi saat ini dan apa yang akan 

terjadi masa depan. Manfaat Penggunaan SI bagi 

perusahaan dapat meningkatkan keunggulan 

kompetitif. Perusahaan dapat memperoleh informasi 

yang relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap yang 

diperlukan berasal dari SI dapat memberikan manfaat 

yaitu meningkatkan produktivitas kerja, kualitas 

output, dan efektivitas pekerjaan.  

Dalam konteks E-Ticketing, kepuasan 

dipengaruhi oleh berbagai variabel yang berfokus 

pada kualitas layanan yang diberikan kepada 

pengguna. Hal ini dengan mencatat loyalitas dalam e-

layanan dibentuk oleh layanan yang diberikan kepada 

pengguna sebelum dan sesudah penjualan, serta 

lingkungan umum di mana transaksi terjadi. Jika 

lingkungan memenuhi harapan pengguna untuk 

keamanan dan dukungan, loyalitas dengan pengguna 

akan sering didirikan, yang mengarah ke kemampuan 

organisasi untuk mempertahankan pengguna atas 

jangka panjang.
47

 Dengan demikian, perusahaan 

menawarkan layanan e-tiket harus hati-hati 

                                                             
46 Kenneth C. Laudon, dan Jane P. Laudon., Sistem Informasi Manajemen: 

Mengelola Perusahaan Digital -8/E, trans. oleh Erwin Philippus (Yogyakarta: 

Penerbit ANDI, 2005), 156. 
47 Merce Bernardo, Josep Llach, Frederic Marimon, M Mar Alonso-Almeida, 

“The balance of the impact of quality and recovery on satisfaction: the case of e-

travel,” in Total Quality Management & Business Excellence, Vol. 24 (Routledge, 

2013), 1390-1404, https://doi.org/10.1080/14783363.2013.799327.   

https://doi.org/10.1080/14783363.2013.799327
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mempertimbangkan elemen dukungan pengguna 

danlayanan untuk membangun hubungan yang kuat 

dengan penumpang. Faktor E-Ticketing yang 

mempengaruhi kepuasan pengguna 

Tinjauan kritis literatur menunjukkan bahwa 

faktor teknik E-Ticketing dalam membentuk 

hubungan dengan kepuasan pengguna yaitu: 

1) Customer Technical Support, Evaluasi faktor-

faktor yang berkontribusi pada E-Ticketing oleh 

pengguna dengan jelas menunjukkan bahwa 

dukungan pengguna dan teknis adalah masalah 

penting yang menjadi perhatian. Jika pengguna 

percaya bahwa organisasi akan memberikan 

layanan dan dukungan pengguna melalui 

pembelian tiket elektronik, pengguna akan lebih 

mungkin untuk membeli produk ini 

2) Infrastructure ini sangat penting untuk 

menciptakan sistem yang komprehensif yang 

secara bersamaan memenuhi kebutuhan 

pengguna sekaligus menciptakan dukungan yang 

diperlukan untuk merampingkan operasi dalam 

organisasi. Tanpa infrastruktur untuk 

mendukung E-Ticketing, organisasi tidak akan 

dapat memanfaatkan ini layanan untuk mencapai 

pengurangan biaya dan meningkatkan kepuasan 

pengguna. 

3) Security, Kemananan mempengaruhi kepuasan 

pengguna dengan layanan elektronik, sehingga 

organisasi perlu memastikan bahwa data 

pengguna terlindungi. 

4) User-Friendliness, Mempertimbangkan masalah 

keramahan pengguna, mencatat bahwa pengguna 

tergantung pada kesediaan mereka untuk 

menggunakan teknologi seluler.
48

 

                                                             
48 Mazen Qteishat, Haitham Hmoud Alshibly, dan Mohammad atwah Al-

ma'aitah, “The Impact Of E-Ticketing Technique On Customer Satisfaction: An 
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4. Jasa Transportasi 

a. Teori Jasa Transportasi 

Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau 

tindakan tak kasat mata dari satu pihak kepada pihak 

lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi 

secara bersamaan, di mana interaksi antara pemberi 

jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa 

tersebut. Menurut UU No. 42 Tahun 2009 dalam 

Pasal 1, yang dimaksud dengan jasa adalah setiap 

kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan 

atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu 

barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk 

dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk 

menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan 

dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. 

Transportasi adalah: (1) pemindahan barang dan 

manusia dari tempat asal ke tempat tujuan, (2) salah 

satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan 

kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis 

barang dan penumpang sehingga akan menimbulkan 

adanya transaksi.
49

 

Usaha transportasi bukan hanya berupa 

gerakan barang dan penumpang dari suatu tempat ke 

tempat lain dengan cara dan kondisi yang statis, akan 

tetapi transportasi itu selalu diusahakan perbaikan dan 

kemajuannya sesuai dengan perkembangan peradaban 

dan teknologi. Dengan demikian transportasi selalu 

diusahakan perbaikan dan peningkatan, sehingga akan 

tercapai efisiensi yang lebih baik. Transportasi 

merupakan sarana yang sangat penting dan strategis 

dalam memperlancar roda perekonomian, 

memperkukuh persatuan dan kesatuan serta 

                                                                                                                                   
Empirical Analysis,”  JISTEM: Journal of Information Systems and Technology 

Management 3, Vol. 11, no.3, (2014): 519, https://doi.org/10.4301/S1807-

17752014000300001  
49 Utomo, Manajemen Transportasi , 37. 
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mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan 

negara. 

b. Tujuan dan Manfaat Transportasi 

Menurut Undang-undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan No.14 tahun 1992, dijelaskan bahwa 

transportasi merupakan dinamika perpindahan 

penumpang dan atau barang dari suatu tempat ke 

tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor 

atau kendaraan tidak bermotor. Transportasi 

diselenggarakan dengan tujuan agar terwujud lalu 

lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, 

cepat, tertib, kenyamanan dan efisien. Lalu lintas dan 

angkutan jalan di sini dikuasai oleh Negara dan 

pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.  

Oleh kerena itu pemerintah beserta jajarannya 

harus bertanggung jawab terhadap terselenggaranya 

transportasi yang sesuai dengan kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat. Seluruh aktifitas yang 

berhubungan dengan pemenuhan pelayanan jasa 

transportasi haruslah dapat dinikmati oleh seluruh 

pengguna jasa transportasi. Kepuasan merupakan 

indikator terpenting dalam hal pelayanan, dalam 

melihat tingkat kepuasan maka masyarakat pengguna 

jasa perlu diberi kesempatan untuk menilai kinerja 

angkutan umum secara objektif dan terukur. 

c. Teori Permintaan Jasa Transportasi 

Transportasi merupakan suatu proses 

pergerakan memindahkan manusia atau barang dari 

suatu tempat ke tempat lainnya pada suatu waktu. 

Transportasi juga dapat dikatakan sebagai alat teknik 

atau cara untuk melawan jarak atau mempersingkat 

jarak yang dipergunakan oleh manusia dalam 

menjalankan segala macam aktivitas kehidupannya. 

Konsep transportasi adalah pergerakan berupa 

perjalanan (Trip) dari asal (Origin) sampai ke tujuan 

(Destination). ransportasi manusia pada dasarnya 
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bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan 

dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan lain.
50

 

Oleh karena itu, permintaan atau jasa 

transportasi merupakan permintaan turunan (Derived 

Demand) yang timbul akibat adanya permintaan akan 

komoditas atau jasa lain. Pada dasarnya permintaan 

atas jasa transportasi ini diturunkan dari dua hal, 

yaitu: 

a. Kebutuhan sesepenumpang untuk berjalan dari 

suatu lokasi ke lokasi lainnya untuk melakukan 

kegiatan (seperti bekerja, sekolah, ibadah, 

belanja, dll). 

b. Permintaan akan barang tertentu agar tersedia di 

tempat yang diinginkan. 

 

5. Bisnis dalam Perspektif Islam 

a. Konsep Bisnis dalam Islam 

 Bisnis merupakan suatu istilah untuk 

menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari 

yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk 

kehidupan masyarakat sehari-hari.
51

 Secara umum 

bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau 

penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara 

mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan 

efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis tersebut 

meliputi sektor pertanian, sektor industri, jasa, dan 

perdagangan.
52

 

 Adapun dalam Islam bisnis dapat dipahami 

sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai 
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University Press, 2009), 78. 
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bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) 

kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk 

profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan 

pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan 

haram). 

 Pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa 

Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang 

memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja 

merupakan salah satu sebab pokok yang 

memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. 

Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari 

nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta 

menyediakan berbagai fasilitas yang dapat 

dimanfaatkan untuk mencari rizki. Sebagaimana 

dikatakan dalam firman Allah SWT yaitu: 

 

َْ ٱلَِّزي َجَعَل لَُكُن ٱۡۡلَۡسَض َرلَُْٗل فَٱۡهُشْْا فًِ َهٌَاِكبَِِا  ُُ

َِ ٱلٌُُّشُْس   ٍۡ ئِلَ َّ َِۖۦۡ  ۡصقِ ُكلُْْا ِهي سِّ َّ٩٥  

 

  “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah 

bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya 

dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan 

hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) 

dibangkitkan.” (Q.S. Al Mulk [67]: 15). 

b. Etika Bisnis Islam 

 Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam 

menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, 

sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu 

ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai 

sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, susila 

atau akhlak adalah 

nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi 

yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, 

kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila 

nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan 

hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya 
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seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi 

pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan 

perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Quran 

dan hadis sebagai sumber 

segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi 

kehidupan, termasuk dalam bisnis.
53

 

 Etika bisnis merupakan pemikiran atau 

refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. 

Moralitas disini berarti aspek baik atau buruk, terpuji 

atau tercela benar atau salah dari prilaku manusia. 

Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan 

adjective diatas ditambah dengan halal dan haram.
54

 

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya 

untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah 

yang selanjutnya tentu akan melakukan hal benar 

berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan 

dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan 

perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pengertian etika bisnis islami tersebut selanjutnya 

dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara 

fungsional akan membentuk suatu kesadaran 

beragama dalam melakukan setiap kegiatan 

ekonomi.
55

 

c. Prinsip-Prinsip Bisnis dalam Islam 

Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku 

dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak 

bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, 

hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip etika bisnis 

terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh 

masing-masing masyarakat. Prinsip-prinsip etika 

bisnis yang berlaku di China akan sangat dipengaruhi 

oleh sistem nilai masyarakat China, sistem nilai 

                                                             
 53 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis, Cet 1, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 

16-18. 
 54 Ibid., 23. 

 55 Ibid., 30. 
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masyarakat Eropa akan mempengaruhi prinsip-prinsip 

bisnis yang berlaku di Eropa.  

Dalam hal ini ternyata sistem nilai yang 

berasal dari agama memberikan pengaruh yang 

dominan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis 

pemeluknya. Kaum Calvinis menerima panggilan 

Ilahi untuk bekerja keras dan tetap berhemat terhadap 

harta yang berhasil dikumpulkan, karena hidup 

mewah bukanlah tujuan. Dengan hidup hemat maka 

terjadilah akumulasi modal menuju kapitalisme.
56

 

Islam sebagai agama yang besar dan diyakini 

paling sempurna telah mengajarkan konsep-konsep 

unggul lebih dulu dari Protestan, akan tetapi para 

pengikutnya kurang memperhatikan dan tidak 

melaksanakan ajaran- ajaran Islam sebagaimana 

mestinya Umat Islam seharusnya dapat menggali 

inner dynamics sistem etika yang berakar dalam pola 

keyakinan yang dominan. Karena ternyata banyak 

prinsip bisnis modern yang dipraktekkan perusahaan-

perusahaan besar dunia sebenarnya telah diajarkan 

oleh Nabi Muhammad SAW.  

d. Landasan Normatif Etika Bisnis dalam Islam 

Landasan normatif etika bisnis dalam Islam 

bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah Nabi 

Muhammad SAW. Dalam konteks ini dapat dibagi 

menjadi empat kelompok, yaitu; landasan tauhid, 

landasan keseimbangan, landasan kehendak bebas, 

dan landasan  pertanggung jawaban.
57

 

1) Tauhid (Kesatuan) 

Tauhid merupakan konsep serba eksklusif dan 

serba inklusif. Pada tingkat membedakan khalik 

dengan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa 

syarat kepada kehendak-Nya, tetapi pada 

                                                             
56 Buchari Alma, dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, Revisi 

Ed (Bandung: Alfabeta, 2014), 25. 
57 Muslich, Etika Bisnis Islami, 2 ed, (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas 

Ekonomi UII, 2010), 27. 
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eksistensi manusia memberikan suatu prinsip 

perpaduan yang kuat sebab seluruh umat manusia 

dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah 

semata. Dari konsepsi ini, maka Islam 

menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan 

sosial demi membentuk kesatuan.  

2) Keseimbangan (Keadilan) 

Ajaran Islam berorientasi pada terciptanya 

karakter manusia yang memiliki sikap dan prilaku 

yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan 

antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang 

lain (masyarakat)dan dengan lingkungan. 

Keseimbangan ini sangat ditekankan oleh Allah 

dengan menyebut umat Islam sebagai ummatan 

wasathan. Ummatan wasathan adalah umat yang 

memiliki kebersamaan,ke dinamisan dalam gerak, 

arah dan tujuannya serta memiliki aturan-aturan 

kolektif yang berfungsi sebagai penengah atau 

pembenar. Dengan demikian keseimbangan, 

kebersamaan, kemoderenan merupakan prinsip 

etis mendasar yang harus diterapkan dalam 

aktivitas maupun entitas bisnis.
58

 

3) Kehendak Bebas 

Manusia sebagai khalifah di muka bumi 

sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak 

bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada 

tujuan yang akan dicapainya. Manusia 

dianugerahi kehendak bebas (free will) untuk 

membimbing kehidupannya sebagai khalifah. 

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam 

bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk 

membuat suatu perjanjian atau tidak, 

melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, 

berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang 

ada. Dalam mengembangkan kreasi terhadap 

pilihan-pilihan, ada dua konsekuensi yang 
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melekat. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi 

buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi di 

sisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat 

dilakukan dan diraih. Terdapat konsekuensi baik 

dan buruk oleh manusia yang diberi kebebasan 

untuk memilih tentu sudah harus diketahui 

sebelumnya sebagai suatu risiko dan manfaat 

yang bakal diterimanya. 

4) Pertanggung jawaban 

Segala kebebasan dalam melakukan bisnis 

oleh manusia tidak lepas dari pertanggung 

jawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang 

dilakukan. Sesuai dengan apa yang ada dalam al-

Qur’an pada surah Al Mudatsir ayat 38:   

 

ٌٍَُِتٌ    ٢٨ُكلُّ ًَۡفِظِۢ بَِوا َكَغبَۡت َس
“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa 

yang telah diperbuatnya.” (Q.S Al Mudatsir [74] 

:38) 

Kebebasan yang dimiliki manusia dalam 

menggunakan potensi sumber daya mesti 

memiliki batas-batas tertentu, dan tidak 

digunakan sebebas-bebasnya, melainkan dibatasi 

oleh koridor hukum, norma dan etika yang 

tertuang dalam al-Qur’an Sunnah rasul yang harus 

dipatuhi dan dijadikan referensi atau acuan dan 

landasan dalam menggunakan potensi sumber 

daya yang dikuasai. Apabila digunakan untuk  

melakukan kegiatan bisnis yang jelas-jelas halal, 

maka cara pengelolaan yang dilakukan dengan 

cara-cara yang benar, adil dan mendatangkan 

manfaat optimal bagi semua komponen 

masyarakat yang secara kontributif ikut 

mendukung dan terlibat dalam kegiatan bisnis 

yang dilakukan. Pertanggung jawaban ini secara 

mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi 
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dan bisnis karena segala sesuatunya harus 

mengacu pada keadilan.
59

 

e. Orientasi Bisnis dalam Islam 

Orientasi bisnis menurut islam sejatinya tidak 

bertentangan dengan Tujuan Penciptaan Manusia, 

Proses Penciptaan Manusia, Hakikat Penciptaan 

Manusia, Konsep Manusia dalam Islam, dan Hakikat 

Manusia Menurut Islam sesuai dengan fungsi agama. 

Tentu saja bisnis islam juga berorientasi pada: 

1) Keuntungan Penjual dan Pembeli 

2) Kemasalahatan Masyarakat 

3) Terperdayakannya social 

4) Hilangnya pengangguran dan bertambahnya lahan 

pekerjaan 

5) Mengoptimalkan sumber daya alam yang telah 

Allah berikan 

Orientasi dari bisnis Islam bukan hanya 

sekedar menguntungkan satu orang saja apalagi pihak 

yang memiliki bisnis melainkan kepada orang-orang 

lain yang juga terlbat dalam bisnis baik secara 

langsung atau tidak. Tentu saja bisnis islam harus 

sesuai dengan prinsip dalam Transaksi Ekonomi 

dalam Islam, Ekonomi Dalam Islam, dan Hukum 

Ekonomi Syariah Menurut Islam. Bisnis dalam Islam 

bertujuan untuk mencapai empat hal utama: 

1) Target hasil: profit-materi dan benefit-nonmateri. 

Tujuan bisnis harus tidak hanya untuk mencari 

profit (qimah madiyah atau nilai materi) setinggi-

tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh 

dan memberikan benefit (keuntungan atau 

manfaat) nonmateri kepada internal organisasi 

perusahaan dan eksternal (lingkungan) seperti 

terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian 

sosial dan sebagainya. Benefit, yang dimaksudkan 

tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, 

tetapi juga dapat bersifat nonmateri. Islam 
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memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan 

tidak hanya berorientasi pada qimahmadiyah.  

2) Pertumbuhan, jika profit matedan profit non 

materi telah diraih, perusahaan harus berupaya 

menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. 

Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam 

koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara.  

3) Keberlangsungan, target yang telah dicapai 

dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga 

keberlangsungannya agar perusahaan dapat lebih 

baik dalam kurun waktu yang lama. 

4) Keberkahan, semua tujuan yang telah tercapai 

tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada 

keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam 

menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena 

ia merupakan bentuk dari diterimanya segala 

aktivitas manusia.Keberkahan ini menjadi bukti 

bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha 

muslim telah mendapat ridha dari Allah SWT dan 

bernilai ibadah. 
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