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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi dan industri membawa pengaruh besar bagi 

kehidupan manusia terutama dalam dunia usaha sekarang ini. Bisnis di era abad 

ke-21 telah berkembang sangat pesat sehingga mengalami metamorfosis yang 

berkesinambungan. Setiap usaha di tiap kategori bisnis dituntut untuk memiliki 

kepekaan terhadap setiap perubahan yang terjadi. 

Begitu juga dengan transportasi, seiring dengan perkembangan zaman yang 

semakin pesat, sarana transportasi muncul menjadi kebutuhan yang tidak lepas 

dari kehidupan manusia sejak dulu. Hal ini disebabkan karena manusia sebagai 

mahluk yang mempunyai mobilitas diberbagai tempat. Tidak heran jika manusia 

selalu membutuhkan sarana transportasi. 

Sekarang ini dubutuhkan sarana transportasi yang cepat, aman, dan nyaman 

(Panjaitan dkk, 2010:01). Bagi masyarakat yang ingin pergi ke suatu tempat 

tertentu tanpa menggunakan transportasi pribadi, maka jasa transportasi umum 

seperti travel menjadi sarana tranportasi umum tepat pilihan masyarakat yang 

memberikan kenyamanan dan kemudahan. Biro perjalanan atau yang biasa 

disebut dengan travel oleh masyarakat luas ini adalah jasa pelayanan transportasi 

antar daerah dengan menggunakan minibus. Travel dianggap oleh sebagian 

masyarakat sebagai salah satu sarana transportasi antar daerah yang lebih nyaman 

dibandingkan dengan sarana transportasi lainnya seperti kereta atau bus, karena 

penumpang tidak harus berdesakan atau berdiri sepanjang perjalanan layaknya 

yang biasa terjadi pada transportasi kereta atau bus. Sehingga pilihan 

menggunakan travel semakin diminati oleh masyarakat. 

Bisnis travel di kota-kota besar semakin hari semakin marak, sehingga tingkat 

persaingan antar perusahaan semakin tinggi dan ketat. Keadaan tersebut 

menyebabkan keadaan perusahaan pada umumnya berusaha untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Banyaknya perusahaan 
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harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan 

konsumen untuk menggunakan jasa yang ditawarkannya dibandingkan produk 

kompetitornya. Dengan memahami kebutuhan, keinginan, dan permintaan 

pelanggan, maka akan memberikan masukan penting bagi perusahaan untuk 

merancang strategi pemasaran yang tepat. 

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar dengan tujuan wisata maupun 

bisnis terutama bagi masyarakat Kota Jakarta dan sebaliknya. Terlebih sejak 

dibukanya Tol Cipularang pada tahun 2006, maka akses antar Kota Bandung dan 

Kota Jakarta menjadi sangat terbuka hal ini yang membuat perusahaan jasa 

transportasi khususnya travel di Kota Bandung semakin berkembang. 

Untuk memenangkan persaingan yang kompetitif para pelaku usaha dituntut 

utuk mampu menciptakan keunggulan bersaing atas produk dan layanannya dalam 

upaya memuaskan pelanggan. Tanpa adanya pelanggan, setiap perusahaan 

khususnya usaha travel service akan kehilangan pendapatannya yang berakibat 

pada jatuhnya bisnis tersebut. Maka dapat disimpulkan jika pelanggan merupakan 

faktor penting bagi suatu perusahaan. 

Proses pengambilan keputusan pembelian pada setiap orang pada dasarnya 

adalah sama, namun proses pengambilan keputusan tersebut akan diwarnai oleh 

ciri kepribadian, usia, pendapatan, dan gaya hidupnya. Setiap konsumen 

melakukan berbagai macam keputusan tentang pencarian, pembelian, penggunaan 

beragam produk, dan merek pada setiap periode tertentu (Schiffman dan Kanuk, 

2007). Berdasarkan pendapat tersebut istilah keputusan pembelian dapat diartikan 

sebagai bagian dari perilaku konsumen. Yaitu perilaku konsumen yang bertujuan 

untuk menentukan proses pengembangan keputusan dalam membeli suatu barang 

atau jasa dimana individunya terlibat secara langsung dalam mendapatkan dan 

mempergunakan barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Oleh karena itu 

kesimpulan terbaik individu untuk melakukan pembelian terbentuk berdasarkan 

kebutuhan dan keinginannya. 

Dalam proses keputusan pembelian, ada faktor yang dapat mempengaruhi 

proses keputusan pembelian konsumen akan suatu jasa. Faktor yang pertama 

adalah kebijakan penetapan harga. Menurut Kotler dan Keller (2011:84): 
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“Kebijakan penetapan harga sangat menentukan dalam pemasaran sebuah 

produk/jasa, karena harga adalah satu-satunya unsur bauran pemasaran yang 

memberikan pendapatan bagi organisasi atau perusahaan.” 

Kebijakan penetapan harga oleh perusahaan harus disesuaikan dengan situasi 

lingkungan dan perubahan yang terjadi terutama pada saat persaingan yang 

semakin ketat. Dalam iklim persaingan yang ketat seperti sekarang ini, perusahaan 

harus memperhatikan faktor harga, karena besar kecilnya harga yang ditetapkan 

akan sangat mmpengaruhi kemampuan perusahaan dalam bersaing dan juga 

mampu mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau jasanya. Agar lebih 

kompetitif di pasar, perusahaan dapat mempertimbangkan harga pesaing sebagai 

pedoman untuk menentukan harga jual produknya.  

Disamping kebijakan penetapan harga, bagi perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa, kualitas pelayanan atau service quality menjadi faktor pengambilan 

keputusan yang penting. Service quality seperti yang dikatakan oleh Kotler dan 

Armstrong (2009:348): 

“Setiap kegiatan atau kinerja yang ditawarkan oleh suatu pihak lain yang 

secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan 

kepemilikan atau transfer of ownership.” 

 Produksi jasa dapat terikat atau tidak terikat pada suatu produk fisik. Dari 

definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan sebuah 

tingkatan kemampuan (ability) dari perusahaan dalam memberikan segala yang 

menjadi harapan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya.  

Saat ini terdapat beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis 

travel service dari Bandung-Jakarta (PP). Salah satunya adalah PT. Baraya Travel. 

Perusahaan yang berdiri sejak 2005 ini berlokasi di SURAPATI-SPBU SUCI Jl. 

Surapati No. 119 Bandung. Seiring dengan meningkatnya persaingan di bisnis 

travel service ini, banyak upaya yang telah dilakukan oleh Baraya Travel dalam 

meningkatkan jumlah pelanggannya. 
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Cara pertama adalah dengan melakukan kebijakan penetapan harga yang jauh 

lebih murah dibandingkan travel lainnya dan memberikan potongan harga khusus 

seperti adanya potongan harga untuk mahasiswa menjadi Rp 50.000 hanya dengan 

memberikan fotocopi Kartu Tanda Mahasiswa sedangkan harga normalnya bisa 

mencapai Rp. 70.000. 

Gambar 1.1

Kebijakan potongan harga PT. Baraya Travel 

Cara kedua adalah dengan memberikan kualitas pelayanan yang maksimal, 

mulai dari proses ticketing yang cepat dan tepat, sikap ramah yang diberikan 

karyawan, kesabaran karyawan dalam menghadapi keluhan pelanggan, fasilitas 

ruang tunggu yang memadai, dan kenyamanan supir dalam berkendara sudah 

dilakukan oleh Baraya Travel dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Namun 

upaya yang dilakukan masih belum sesuai dengan harapan bagi sebagian 

konsumen, terbukti dari hasil pra-survey yang penulis lakukan terhadap 30 

pelanggan tetap pengguna Baraya Travel dengan rute Bandung-Jakarta PP. 

Diperoleh beberapa keluhan menyangkut pelayanan yang diberikan oleh Baraya 

Travel, terutama dalam hal ketepatan waktu keberangkatan. Hal tersebut seperti 

terlihat pada diagram tentang keluhan pelayanan yang dirasakan konsumen 

dibawah ini : 
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Tabel 1.1 

Daftar Keluhan Konsumen (Pra Survey 30 Responden) 

Sumber: data primer yang telah diolah 

Pada tabel 1.1 diketahui beberapa keluhan yang dirasakan oleh konsumen 

Baraya Travel menyangkut pelayanan yang diberikan antara lain : ketepatan 

waktu keberangkatan, keramahan karyawan, kecepatan dalam mendapatkan tiket 

dan kondisi mobil. Tidak seluruh keluhan bersifat massive, kecuali ketepatan 

waktu keberangkatan. 

Tabel 1.2 

Daftar Keluhan Konsumen (Dengan 125 Responden) 
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Pada tabel 1.2 telah diketahui beberapa keluhan yang dirasakan oleh 

konsumen memiliki kenaikan yang sangat pesat, bisa dilihat dari tabel 1.1 pada 

ketepatan waktu keberangkatan yang memiliki jumlah 47% pada kategori kurang 

cepat setelah dilakukan survey menyeluruh didapatkan jumlah 52% cukup cepat. 

Begitupun dengan kategori kondisi mobil yang pada tabel 1.1 memiliki jumlah 

35% kurang nyaman pada tabel 1.2 memiliki jumalh 60% nyaman. Dengan 

adanya hasil data pada tabel 1.2 membuktikan bahwa kualitas pelayanan Baraya 

Travel memiliki peningkatan dari sebelumnya. 

Tabel 1.2 

Jumlah Penumpang Baraya Travel Periode Tahun 2012,2013 & 2014 

Bulan 
Jumlah penumpang

2012 2013 2014 

Januari 36.750 32.037 34.312 

Februari 44.324 42.123 43.456 

Maret 41.247 39.222 48.234 

April 47.856 44.876 45.564 

Mei 37.247 38.097 47.234 

Juni 39.982 38.672 38.909 

Juli 45.923 34.769 46.098 

Agustus 46.856 43.090 44.326 

September 43.536 40.329 47.456 

Oktober 45.169 42.390 49.509 

November 38.083 35.689 37.509 

Desember 47.098 45.895 45.993 

jumlah 514.071 477.189 490.691 
Sumber : Bu Rina (Karyawan) Laporan Jumlah Penumpang 
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Pada tabel 1.2 dapat dilihat jumlah penumpang Baraya Travel yang terletak di 

Jalan Surapati No. 119 Bandung SPBU Suci Bandung selama periode 2012 

hingga 2014 memiliki kecenderungan kearah penurunan. Pada tahun 2013 terjadi 

penurunan jumlah penumpang Baraya Travel dari tahun sebelumnya sebanyak 

36,882 penumpang. Sementara pada tahun 2014 mengalami kenaikan jumlah 

penumpang dari tahun 2013. 

Dengan telah ditentukan suatu kebijakan penetapan harga perusahaan harus 

menyesuaikan harga dengan sarana dan prasana yang memadai dan kualitas 

pelayanan seperti keramahan karyawan dalam melayani karyawan harus 

diperhatikan. Dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan harus 

memperhatikan keramahan karyawan seperti dalam pemesanan tiket dan 

teraturnya dalam penjadwalan keberangkatan, serta harus ada pengecekan mobil 

yang teratur agar tidak terjadi kemogokan dan perlu diadakan peremajaan armada 

karena hal ini sering terjadi masalah dengan armada,  karena seorang konsumen 

adalah hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahan jasa. 

Selain itu jumlah armada yang tak berbanding signifikan dengan jumlah 

konsumen dari tahun 2012 jumlah armada sebanyak 100 armada, tahun 2013 

sebanyak 150 armada dan pada tahun 2014 sebanyak 265 armada. 

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik melakukan penelitian untuk 

mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan, berpengaruh terhadap kepuasan 

konsumen Baraya Travel. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul : 

“PENGARUH KEBIJAKAN HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN 

TERHADAP PROSES KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN 

BARAYA TRAVEL” 

1.2 Identifikasi Masalah 

berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan yang 

timbul sebagai pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap proses keputusan 

pembelian konsumen sebagai berikut : 
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1. bagaimana tanggapan konsumen mengenai kebijakan penetapan harga, 

kualitas pelayanan dan keputusan pembelian ? 

2. bagaimana pengaruh kebijakan penetapan harga terhadap keputusan 

pembelian konsumen ? 

3. bagaimana pngaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian 

konsumen ? 

4. bagaimana pengaruh kebijakan penetapan harga dan kualitas pelayanan 

terhadap keputusan pembelian konsumen ? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian  

maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan penetapan harga, kualitas pelayanan, dan proses keputusan 

pembelian konsumen. Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi 

yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana 

Ekonomi pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui tanggapan konsumen mengenai pengaruh kebijakan penetapan 

harga, kualitas pelayanan dan proses keputusan pembelian konsumen. 

2. Mengetahui pengaruh kebijakan penetapan harga terhadap proses 

keputusan pembelian konsumen. 

3. Mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap proses keputusan 

pembelian konsumen. 

4. Mengetahui pengaruh kebijakan penetapan harga dan kualitas pelayanan 

terhadap proses keputusan pembelian konsumen. 
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1.4   Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Pembahasan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis, serta melengkapi ilmu-ilmu yang didapatkan selama 

berada di bangku perkuliaha dan mengetahui secara pasti sejauh mana 

pengaruh store atmosphere dan harga terhadap kepuasan konsumen. 

2. Kegunaan Praktisi 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penulis berharap penelitian 

ini dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak 

langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan hasil 

penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan informasi tentanf 

pengru store atmosphere dan harga terhadap minat beli konsumen 

khususnya bagi manajemen perusahaan semoga dapat menyumbangkan 

pemikiran yang mungkin berguna bagi perusahaan dalam usaha 

memecahkan masalah yang dihadapi untuk menyempurnakan kekuranfan 

yang ada. 

b. Masyarakat 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat sebagai 

bahan referensi antara teoi yang didapatkan dengan keyataan yang terjadi 

di lapangan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak 

yang memerlukan untuk penelitian lebih lanjut secara luas dan mendalam. 

3. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis 

pada bidang ilmu pemasarann, khususnya mengenai masalah yang diteliti. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor Baraya Travel yang terletak di Jalan 

Surapati No. 119 Bandung SPBU Suci Bandung. Penulis melakukan penelitian 

mulai dari bulan September 2014 sampai dengan skripsi ini selesai dilaksanakan. 


