
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Kereta Api merupakan salah satu jenis transportasi umum yang disediakan di 

tengah kebutuhan masyarakat demi menunjang aktivitas sehari-hari. Kereta Api 

Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan kereta api, sebagai penyedia jasa 

Kereta Api diharuskan untuk memperhatikan kualitas pelayanan seperti, keamanan 

serta keselamatan penumpang. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Pasal 18 terkait 

Pelayanan Publik menerangkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapat 

pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.  

 

Kepuasan konsumen menjadi prioritas bagi penyedia jasa, untuk mengetahui 

seberapa puas seorang pengguna jasa dengan kinerja perusahaan, maka penyedia 

jasa perlu memiliki beberapa indikator terhadap kualitas layanannya, yang bisa 

dijadikan untuk melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, dalam hal ini 

perusahaan penting untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa secara 

periodik, yang bisa dilakukan dengan mengambil respon atau umpan balik dari 

pengguna jasa. PT. KAI merupakan penyedia jasa tunggal angkutan kereta api, 

yang telah menyediakan jasa transportasi sehingga bisa melayani dan membantu 

aktivitas masyarakat selama bertahun-tahun di Stasiun Tanjung Karang, 

 

Stasiun Tanjung Karang adalah kelas stasiun kereta api besar yang berada di 

Provinsi Lampung. Stasiun tersebut berada pada ketinggian +96 mdpl yang 

merupakan Divisi Regional IV Tanjung Karang. Stasiun Tanjung Karang melayani 

angkutan kereta penumpang dan barang, dimana salah satu angkutan penumpang 

menggunakan kereta api Kuala Stabas. Kereta api Kuala Stabas merupakan kereta 

penumpang jarak dekat kelas ekonomi AC premium dan merupakan satu-satunya 

kereta api yang melakukan perjalanan dua kali pulang-pergi dalam setiap harinya. 

Kereta api Kuala Stabas ini mengalami penambahan rute yang sebelumnya 

melayani Tanjung Karang-Kotabumi kini menjadi Tanjung Karang-Baturaja sesuai 

dengan GAPEKA 2021. Jumlah penumpang kereta api Kuala Stabas mengalami 
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peningkatan selama  tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2018 berjumlah 45.533 

orang, tahun 2019 berjumlah 85.668 orang dan tahun 2020 berjumlah 148.866 

orang. Seiring dengan adanya peningkatan jumlah penumpang, serta pemilihan 

peninjauan penelitian terhadap kepuasan pengguna kereta Kuala Stabas belum 

pernah dilakukan, sebagaimana yang telah dilakukan terhadap kereta penumpang 

Rajabasa dan Sriwijaya, maka perlu adanya kajian terhadap fasilitas dan standar 

pelayanan minimum dalam hal perbaikan dan pengadaan fasilitas guna menjaga 

kualitas pelayanan perusahaan. 

 

Penelitian ini menggunakan data hasil survei kepada pengguna jasa kereta api Kuala 

Stabas, terkait ketersediaan fasilitas di dalam kereta dan kepada petugas  stasiun 

mengenai fasilitas di Stasiun Tanjung Karang menggunakan kuesioner, dari hasil 

kuesioner akan dilakukan analisis kepuasan pelanggan. Pengukuran kinerja 

operasional stasiun juga dilakukan melalui observasi lapangan, dari hasil observasi 

akan dilakukan kajian kesesuaian sarana dan prasarana kereta api menurut standar 

pelayanan minimum pada kajian normatif yang berlaku.  

 

 

1.2. Rumusan Masalah  

 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan standar pelayanan minimum pada kereta api Kuala Sta-

bas? 

2. Bagaimana penerapan standar pelayanan minimum pada Stasiun Tanjung Ka-

rang? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi kesesuaian penerapan standar pelayanan minimum di dalam 

kereta Kuala Stabas. 

2. Mengevaluasi kesesuaian penerapan standar pelayanan minimum di stasiun 

awal keberangkatan Tanjung Karang. 

3.   Menganalisis tingkat kepuasan pengguna jasa kereta api Kuala Stabas. 
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4. Menganalisis alternatif peningkatan kinerja sarana dan prasarana kereta api 

Kuala Stabas. 

 

 

1.4. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

 

Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu kajian kinerja standar pelayanan minimum 

kereta api Kuala Stabas di Stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung, 

menggunakan acuan standar minimum pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 

63 Tahun 2019. Analisis perbaikan fasilitas menggunakan metode Importance Per-

formance Analysis, dan kepuasan pengguna jasa digunakan metode Customer Sat-

isfaction Index. 

 

Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada pengguna jasa kereta api Kuala Stabas 

dan petugas di Stasiun Tanjung Karang. 

2. Kajian pengukuran kinerja operasional stasiun dilakukan pada stasiun awal 

keberangkatan Tanjung Karang. 

 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut: 

1.  BAB I PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, ruang lingkup dan batasan masalah, serta sistematika penulisan. 

2.  BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Berisi landasan teori atau kajian dari berbagai sumber yang diperlukan dan di-

jadikan sebuah acuan dalam penelitian. 

3.  BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi penjelasan mengenai lokasi penelitian, metode penelitian yang 

digunakan, teknik pengumpulan dan teknik pengolahan data, dan flowchart. 
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4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi penjelasan mengenai hasil data yang diperoleh serta pengolahan data dan 

pembahasan menggunakan cara atau metode yang sudah dijelaskan pada bab 

sebelumnya.  

5.  BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran sehubungan dengan kajian yang 

sudah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


