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ABSTRAK 

 
Sungai Musi merupakan destinasi wisata unggulan yang ada di Kota Palembang dan mempunyai 

potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dimana terdapat 33 obyek wisata di tepian Sungai 

Musi yang dapat diakses melalui sungai dengan menggunakan perahu ketek. Perahu ketek adalah 

salah satu moda transportasi tradisional yang digunakan sebagai angkutan wisata di Sungai Musi 

Kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pelayanan perahu 

ketek sebagai angkutan wisata di Sungai Musi Kota Palembang dari sisi pengguna (demand) dan 

dari sisi teknis (supply) sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan 

pelayanannya agar keberadaan perahu ketek ini nantinya tetap merupakan bagian dari sistem 

transportasi yang ada di Kota Palembang khususnya angkutan pariwisata. Penelitian ini bersifat 

kuantitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode service quality (servqual) untuk 

analisis dari sisi pengguna/wisatawan (demand) dan menggunakan metode in-depth interview dari 

sisi teknis (supply). Penelitian ini merupakan kajian terhadap tingkat pelayanan perahu ketek  

sebagai angkutan wisata dilihat dari sisi bukti fisik, kehandalan, jaminan, empati dan daya 

tanggap. Responden yang dipilih adalah responden yang pernah menggunakan jasa perahu ketek di 

Sungai Musi Kota Palembang dalam rangka melakukan kegiatan wisata baik wisatawan asing 

maupun wisatawan nusantara. Sedangkan untuk mengevaluasi perahu ketek dari sisi teknis dengan 

cara melakukan in-depth interview ke beberapa stakeholder yang berkompeten di bidang 

transportasi air, bidang pariwisata maupun akademisi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa pelayanan perahu ketek sebagai angkutan wisata di Sungai Musi Kota Palembang 

dikategorikan buruk dari sisi pelayanan dan juga belum layak dari sisi teknis.  

 

Kata kunci: Pelayanan, Perahu Ketek, Sungai Musi, Wisata, Servqual, In-depth Interview.  

 

 



ANALYSIS OF SERVICE LEVEL BOATS AS A TOURISM TRANSPORTATION IN THE 

MUSI RIVER OF PALEMBANG  

 

By 

ANTA SASTIKA 

 

 

ABSTRACT 

 

Musi River is a leading tourist destination in Palembang and has enormous potential to be 

developed where there are 33 attractions on the banks of the Musi River which can be accessed by 

traditional transport called Perahu Ketek. Perahu Ketek used in the Musi River, especially in the 

city of Palembang and South Sumatra in general with one of its functions is as a tourist transport. 

This study aims to determine the level of service perahu ketek as a tourist transport in the Musi 

river of  Palembang from the user (demand) and from the technical (supply) so it can be known 

what things need to be improved service so that the existence of this ketek will be still a part of the 

existing transportation system in Palembang especially the transportation of tourism. This 

research is quantitative descriptive with approach of service quality (servqual) method for 

analysis from user / tourist (demand) and using in-dept interview method from technical (supply). 

This study is about the level of service ketek as a tourist transportation viewed from the tangible, 

reliability, assurance, empathy and responsiveness. This study involves respondents who have 

used the ketek in Musi River of Palembang in order to conduct tourism both foreign tourists and 

domestic tourists. Meanwhile, to evaluate the ketek from the technical by way of in-depth interview 

to several stakeholders who are competent in the field of water transportation, tourism and 

academics. The results of this study indicate that the service as a tourist ketek in Musi River 

Palembang is categorized bad from the service and also not feasible from the technical. 

 

Keywords: Service, Ketek, Musi River, Tourism, Servqual, In-depth Interview 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Palembang merupakan salah satu kota di Indonesia yang dialiri oleh banyak 

sungai sehingga disebut sebagai Venesia from east (Santun, 2010). Sungai Musi 

yang membelah kota Palembang menjadi dua bagian yaitu Seberang Ulu dan 

Seberang Ilir dimana, Palembang tumbuh dan berkembang dimulai dari Sungai 

Musi. Sejak zaman Sriwijaya masyarakat Palembang menjadikan Sungai Musi 

sebagai urat nadi kehidupan masyarakat. Salah satu fungsi Sungai Musi adalah 

sebagai jalur transportasi khususnya transportasi air dan salah satu moda 

transportasi yang biasa digunakan adalah perahu ketek. Perahu ketek adalah 

jenis perahu tradisional yang menggunakan mesin dalam operasionalnya 

dengan fungsi sebagai sarana transportasi lokal. 

Transportasi merupakan sektor kegiatan yang sangat penting karena 

berkaitan dengan kebutuhan setiap orang untuk melakukan pergerakan. 

Kebutuhan ini misalnya kebutuhan untuk mencapai lokasi kerja, lokasi sekolah, 

mengunjungi tempat hiburan atau pelayanan, dan bahkan untuk bepergian ke 

luar kota. Transportasi tidak hanya mengangkut orang, tetapi juga untuk 

memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Perkembangan jenis 

transportasi memungkinkan terjadinya berbagai macam perubahan seperti akan 
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terjadinya perubahan terhadap fungsi maupun perubahan terhadap tingkat minat 

penggunaan moda transportasi tertentu. 

Transportasi dikatakan baik, apabila memenuhi aspek berikut, pertama waktu 

perjalanan cukup cepat, tidak mengalami kemacetan. Kedua, frekuensi pelayanan 

cukup. Ketiga, aman dan kondisi pelayanan yang nyaman. Untuk mencapai kondisi 

yang ideal tersebut sangatlah ditentukan oleh berbagai faktor yang menjadi 

komponen transportasi, yaitu kondisi prasarana serta sistem jaringannya, kondisi 

sarana, serta yang tidak kalah penting adalah sikap mental pemakai fasilitas 

transportasi itu sendiri (Sinulingga, 2005). 

Saat ini pemerintah Indonesia lebih terfokus pada kebijakan pengembangan 

lalu lintas darat (land transport). Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya sarana 

dan prasarana lalu lintas darat berupa jalan tol, jalan negara, provinsi, jalan 

kabupaten dan jembatan. Demikian juga dilihat dari jumlah kendaraan darat yang 

meningkat tajam yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindari. 

Sementara itu, transportasi sungai kurang mendapat perhatian dan ada 

kecenderungan terbengkalai. Hal yang sama juga terlihat dari keberadaan 

transportasi sungai di Kota Palembang khususnya perahu ketek sudah mulai 

ditinggalkan sebagai moda transportasi umum.  

Selain sebagai moda transportasi umum, perahu ketek juga berfungsi 

sebagai angkutan pariwisata di Kota Palembang. Sungai Musi merupakan salah satu 

andalan kota Palembang di sektor pariwisata. Terdapat sekitar 33 titik wisata yang 

terdapat di tepian sungai Musi sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana 

Aksi Kota Pusaka (RAKP) Kota Palembang tahun 2014. Selain potensi wisata 

tersebut, data yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kota Palembang menunjukkan 

angka kunjungan wisatawan ke kota Palembang sepanjang tahun 2016 sebesar 
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1.906.793 wisatawan.  Untuk menjaga agar iklim pariwisata di Sungai Musi dan 

eksistensi perahu ketek mak,a perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

sektor pariwisata dan evaluasi terhadap sarana prasarana perahu ketek yang ada saat 

ini.  

Tingginya potensi pariwisata di tepian Sungai Musi harus diimbangi dengan 

pelayanan sarana prasarana maupun infrastruktur yang baik dimana, transportasi 

merupakan salah satu faktor terpenting dalam sektor pariwisata. Transportasi 

pariwisata memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan transportasi 

umum. Transportasi pariwisata memiliki karakteristik khusus yaitu membutuhkan 

kenyamanan, keamanan dan  keandalan moda. Malmmadov (2012) mengatakan 

bahwa “Each transportation type has indispensable role in tourism development”. 

Setiap jenis transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan 

pariwisata. 

 Sebagai angkutan pariwisata maka, perahu ketek dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang maksimal kepada wisatawan, baik dari sisi pelayanan 

(demand) maupun dari sisi teknis (supply). Hal ini diperlukan untuk menjaga 

keberadaan perahu ketek agar dapat menjadi moda favorit para wisatawan. 

Keberadaan perahu ketek sebagai angkutan pariwasata sangat sejalan dengan visi 

misi pemerintah Kota Palembang yaitu “Destinasi Sungai Berbasis Budaya dalam 

Menunjang Palembang Emas 2018. Perahu ketek merupakan warisan budaya bagi 

masyarakat kota Palembang yang saat ini sebagian berfungsi sebagai angkutan 

pariwisata. 

Dari uraian di atas maka, dapat diperoleh pertanyaan penelitian (question 

research) yaitu “Apakah tingkat pelayanan yang diberikan oleh perahu ketek 

sebagai transportasi angkutan wisata di sungai Musi sudah layak atau sudah 
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memenuhi persayaratan teknis”. Ukuran tingkat pelayanan dapat diketahui dari 

wisatawan yang pernah menggunakan moda transportasi perahu ketek.  

 

1.2.  Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas maka,  rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: “Bagaimana tingkat pelayanan perahu ketek sebagai angkutan wisata di 

Sungai Musi Kota Palembang yang ditinjau dari sisi pengguna (demand) dan 

penyediaan (supply)?”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kualitas tingkat pelayanan melalui kepuasan  para 

wisatawan dan juga penilaian para pakar melalui in-depth interview terhadap 

aspek teknis perahu ketek sebagai transportasi angkutan wisata di Sungai Musi 

Kota Palembang. 

2.    Untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang  perlu dikembangkan 

dan perlu diperbaiki kualitasnya, baik kualitas pelayanan maupun kualitas teknis 

perahu ketek.  

3.    Membuat rekomendasi perbaikan kualitas pelayanan perahu ketek. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh operator perahu 

ketek serta mengetahui penilaian oleh pakar melalui in-depth interview 
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terhadap masalah aspek teknis perahu ketek baik dari segi sarana maupun 

prasarana yang ada.  

2. Dapat digunakan oleh pemerintah kota Palembang  dalam menyusun rencana 

pengembangan sarana prasarana transportasi sungai dalam rangka 

mewujudkan destinasi sungai berbasis budaya  untuk menuju Palembang Emas 

2018.  

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya cakupan penelitian dan untuk lebih mefokuskan 

kajian analisis penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup sebagai 

berikut : 

a. Penelitian dilakukan di Sungai Musi Palembang antara Pulo Kerto dan Pulau 

Kemaro terutama pada jalur pariwisata yang ada di Sungai Musi. 

b. Penelitian dilakukan terhadap sisi demand khususnya masyarakat yang pernah 

menggunakan moda transportasi perahu ketek dalam kegiatan pariwisata.  

c. Penelitian dari sisi supply perahu ketek melalui pendapat pakar (in-depth 

interview). 

d. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden serta 

data sekunder dari data instansi di lingkungan pemerintah kota Palembang. 

e. Kepuasan wisatawan diukur berdasarkan harapan dan persepsi wisatawan 

terhadap tingkat pelayan perahu ketek dan penilaian pakar terhadap aspek  

teknis perahu ketek. 
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1.6. Kerangka Berpikir 

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

skema berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1. Kerangka Berpikir 

 

 

LATAR BELAKANG

Kebutuhan Akan Transportasi 
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Jumlah Perahu Ketek Mulai 
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Sarana Prasarana Pendukung 
Kegiatan Pariwisata Sungai Di 

Sungai Musi

Permasalahan
 Apakah Kualitas Pelayanan Perahu Ketek Sebagai Angkutan 

Wisata Di Sungai Musi Kota Palembang telah memenuhi 
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sisi teknis

Visi Misi Dinas 
Pariwisata Kota 

Palembang 
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Tujuan Penelitian:
- Untuk mengetahui kualitas tingkat pelayanan dari sisi demand dan supply
- Untuk mengetahui komponen-komponen pelayanan (demand dan supply) yang   
   perlu diperbaiki
- Menyusun rekomendasi perbaikan-perbaikan dari sisi demand dan supply

ANALISIS
- Tingkat pelayanan terhadap  wisatawan (Demand) melalui   
   wawancara pengunjung.
- In-depth Interview  (Supply) melalui stakeholder yang terkait 
  dengan kualitas teknis.

KESIMPULAN DAN 
REKOMENDASI
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1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan akan diuraikan dalam 5 (lima) bab yaitu: 

BAB I:  Menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan ruang lingkup penelitian.  

BAB II: Telaah pustaka yang membahas tentang teori-teori tentang transportasi 

sungai, transportasi wisata, teori tentang tingkat pelayanan yang dapat dijadikan 

landasan dalam penelitian ini.  

BAB III: Metode Penelitian yang meliputi desain penelitian dan variabel penelitian 

kualitas pelayanan.  

BAB IV: Analisis kualitas pelayanan yang menjelaskan hasil-hasil analisis dan 

pengujiannya yang dapat memberikan gambaran dalam meningkatkan kualitas 

layanan. 

BAB V: Simpulan dan Saran, berisikan simpulan atas analisis data dan 

pembahasannya serta saran-saran untuk meningkatkan kualitas layanan.



 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Transportasi 

2.1.1. Pengertian Transportasi 

 

 Menurut Rustian (1987) transportasi adalah sebagai usaha mengangkut atau 

memindahkan barang atau penumpang dari suatu tempat ketempat lainnya. 

Sedangkan menurut Miro (2005) transportasi diartikan sebagai usaha 

memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan obyek dari satu 

tempat ke tempat lain, sehingga obyek tersebut menjadi lebih bermanfaat atau 

berguna untuk tujuan tertentu. Alat pendukung yang dipakai untuk melakukan 

kegiatan tersebut bervariasi tergantung dari bentuk obyek yang akan dipindahkan, 

jarak antara suatu tempat dengan tempat lain, dan maksud obyek yang akan 

dipindahkan tersebut. Usaha transportasi bukan hanya berupa gerakan barang dan 

orang dari suatu tempat lain dengan cara dan kondisi yang statis akan tetapi, 

transportasi itu selalu diusakan diperbaiki sesuai dengan perkembangan teknologi. 

Upaya perbaikan ini bertujuan untuk tercapainya nilai efisiensi dan efektifitas dari 

sistem transportasi itu sendiri. Hubungan antara sistem transportasi dengan 

penggunanya sangat kuat sekali dan saling ketergantungan satu sama lainnya. 

Transportasi sangat berpengaruh terhadap program pembangunan di semua sektor 

sehingga keamanan, kenyamanan dan keandalan sistem transportasi harus 

diutamakan.  
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2.1.2. Klasifikasi Transportasi 

 Transportasi dapat diklasifikasikan berdasarkan macam atau jenisnya yang 

lebih lanjut dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, daerah geografis 

transportasi itu berlangsung dan dari sudut teknis serta alat angkutnya. 

1. Dari segi barang yang diangkut dapat diklasifikasikan atas: 

- Angkutan penumpang 

- Angkutan barang 

- Angkutan pos 

2. Dari sudut geografi 

Ditinjau dari sudut geografis dapat dibagi menjadi: 

- Angkutan antar benua 

- Angkutan antar negara 

- Angkutan antar pulau 

- Angkutan antar daerah 

- Angkutan antar kota 

- Angkutan di dalam kota 

3. Dari sudut teknis dan alat angkutannya 

Jika dilihat dari sudut teknis dan alat angkutannya maka, transportasi dapat 

dibagi menjadi: 

- Angkutan jalan raya seperti pengangkutan dengan menggunakan truk, 

bus, taksi 

- Pengangkutan rel yaitu angkutan kereta api 

- Pengangkutan melalui air seperti sungai, danau. 
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- Pengangkutan pipa seperti transportasi untuk mengangkut atau 

mengalirkan minyak, gas dan air.  

- Pengangkutan laut atau samudera yaitu angkutan dengan menggunakan 

kapal laut.  

- Pengangkutan udara yaitu angkutan dengan menggunakan kapal 

terbang. 

 

2.1.3. Peranan Transportasi 

Tiga hal yang membuat bangsa menjadi besar dan makmur, yakni tanah 

yang subur, kerja keras, dan kelancaran transportasi, baik orang maupun barang dari 

satu negara ke negara bagian lainnya (Nasution, 2004).Transportasi memegang 

peranan penting baik bagi perorangan, masyarakat luas, pertumbuhan ekonomi 

maupun sosial politik suatu negara. Nasution (2004) menyebutkan bahwa 

transportasi mampu menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas (degree of 

accessibility) potensi-potensi sumber daya alam yang awalnya tidak termanfaatkan 

menjadi terjangkau dan dapat diolah. Kemajuan transportasi juga akan membawa 

pada peningkatan mobilitas manusia, dimana semakin tinggi mobilitas akan 

semakin tinggi pula tingkat produktivitas. Dengan peningkatan produktivitas 

tersebut, maka akan membawa dampak pada kemajuan perekonomian. 

Dibidang sosial budaya, transportasi menyebabkan terjadinya penyebaran 

penduduk (Salim, 2002) dan membuka peluang interaksi satu sama lain untuk 

saling mengenal dan menghormati budaya masing-masing (Nasution, 2004). 

Dengan demikian, hal ini berarti dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang 
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lebih beranekaragam dan dituntut untuk saling bertoleransi, disamping 

memungkinkan timbulnya variasi ruang dan pola kegiatan manusia (Morlok, 1988). 

2.1.4. Konsep Dasar Transportasi 

Konsep transportasi didasarkan pada adanya perjalanan (trip) antara tempat 

asal (origin) dan tujuan (destination). Dalam suatu perjalanan menurut Tamin, 1997 

, ada perjalanan yang merupakan pergerakan yang diawali dari rumah (home based 

trip) dan ada juga perjalanan yang asal maupun tujuannya adalah bukan rumah 

(non-home based trip) misalnya, dari tempat kerja ke pasar, dari terminal bus ke 

kampus, dan lain sebagainya.  

Terdapat karakteristik atau ciri yang sama pada hampir semua kota-kota di 

dunia mengenai pergerakan di dalam daerah perkotaan. Ciri ini merupakan prinsip 

dasar dari kajian transportasi dan juga mendefinisikan konsep untuk mempelajari 

pergerakan. Oleh sebab itu, perlu dikaji beberapa konsep dasar yang 

melatarbelakangi kajian transportasi dan keterkaitannya, sehingga terbentuk apa 

yang disebut dengan sistem transportasi. Konsep dasar transportasi tersebut 

menurut Tamin (1997) terbagi menjadi dua dan akan dijelaskan berikut ini. 

1. Konsep ciri pergerakan non spasial (tanpa batas ruang) di dalam kota 

2. Konsep ciri pergerakan spasial (dengan batas ruang) di dalam kota. 

 

2.2. Angkutan Sungai 

2.2.1 Angkutan Sungai menurut Undang-Undang 

Angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang atau 

barang dari suatu tempat ke tempat lain. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan 
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sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan (diangkut oleh orang) 

(Warpani, 1990). 

Angkutan sungai merupakan angkutan yang tumbuh dan berkembang secara 

alami di Indonesia akibat kondisi geografis alam yang memiliki banyak sungai. 

Jalan bagi transportasi air ini selain bersifat alami (laut, sungai, danau), ada pula 

yang bersifat buatan manusia (kanal, anjir, danau buatan). Transportasi ini biasa 

disebut juga dengan “inland water transportation” (Chandrawidjaja, 1998). 

Beberapa pengertian yang menyangkut Angkutan Sungai dan Danau 

(ASDP) menurut peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan 

Pasal 1: Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan 

menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, 

kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan, 

yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau. 

b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran Pasal 80 (1): 

Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau disusun secara terpadu intra 

dan antarmoda yang merupakan satu kesatuan tatanan transportasi nasional. 

Pasal 80 (2): Angkutan sungai dan danau diselenggarakan dengan 

menggunakan trayek tetap dan teratur yang dilengkapi dengan trayek tidak 

tetap dan tidak teratur. 

c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Pasal 2 (4): Wilayah operasi 

angkutan sungai dan danau meliputi sungai, danau, waduk, rawa, anjir, 

kanal dan terusan. 
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ASDP sebagai penyelenggara angkutan umum berfungsi sebagai penyedia jasa 

angkutan kendaraan (barang) dan penumpang, baik secara intermoda maupun 

intramoda transportasi. Sistem ASDP menurut Nasution (2005) meliputi: 

- Alat angkut (vehicles): kapal sungai dan kapal feri, 

- Alur pelayaran (ways): rambu-rambu sungai/danau/feri, pengerukan alur sungai, 

telekomunikasi, navigasi dan kapal inspeksi, 

- Terminal (pelabuhan): terminal, gudang, kantor, depot BBM, listrik dan air. 

Angkutan air cocok dan efisien sebagai lalu lintas penghubung antara pelabuhan 

dengan sistem angkutan lain yang menggunakan perahu untuk membongkar-muat 

barang dari dan ke kapal. Selain itu, juga dapat berfungsi sebagai lalu lintas 

penghubung antartempat (misalnya permukiman) yang belum terhubung oleh 

sistem jaringan jalan darat, sebagai lalu lintas penyeberangan antarpulau atau 

penyeberangan sungai, dan untuk pengangkutan barang di daerah pedalaman 

(Warpani, 1990). 

 

2.2.2 Jenis Angkutan Sungai 

Pelayanan angkutan sungai dan danau meliputi pelayanan angkutan 

penumpang dan barang. Sarana angkutan sungai pada umumnya menggunakan 

kapal bertipe kecil dengan kepemilikan masyarakat atau perorangan. Beberapa jenis 

angkutan sungai tradisional dan modern dapat dilihat pada Tabel II.1. 
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Tabel 2. 1. Jenis Angkutan Sungai Tradisional dan Modern 

No Jenis Angkutan Tipe Angkutan Keterangan 

1 Klotok 
Angkutan penumpang dan 

barang 

• Melayani penyeberangan   

   jarak dekat 

• Daya angkut maksimal 12  

   orang 

• Digerakkan oleh mesin,  

   berbahan bakar solar 

2 Speed Boat Angkutan penumpang 

• Melayani rute antar kota 

(relatif jauh) 

• Daya angkut maksimal 12  

  orang 

• Digerakkan oleh mesin,  

   berbahan bensin dan minyak  

   tanah 

3 Jukung 
Angkutan barang 

terutama tanaman pangan 

• Melayani trayek yang cukup  

   jauh, ke daerah transmigrasi  

   atau pedalaman 

• Daya angkut 30-60 ton  

   barang 

• Digerakkan oleh mesin,  

   berbahan bakar solar 

4 Tongkang 

Angkutan barang 

(hasil tambang, 

industri dan hutan) 

• Tidak bermesin 

• Berlabuh di pelabuhan 

/dermaga/ pangkalan khusus 

milik perusahaan/industri 

5 Sampan  Angkutan tradisional 

• Kapal kayu sederhana tidak 

bermotor 

• Dimiliki perorangan, sebagai 

sarana transportasi pribadi 

6 
Kapal Venes/Kapal 

layar 
Kapal dagang 

• Milik pribadi atau perusahaan 

antar 

provinsi. 

Sumber Mulyana 2005 dalam Sari 2008 

 

2.2.3 Keunggulan dan Kelemahan Angkutan Sungai 

Transportasi sungai di Indonesia pada umumnya digunakan untuk melayani 

mobilitas barang dan penumpang, baik di sepanjang aliran sungai maupun 

penyeberangan sungai. Mulyana (2005) dalam Sari (2008) menyebutkan, sistem 

perairan sungai yang dapat dilayari harus memenuhi persyaratan teknis, yakni: 

kedalaman, kelandaian, dan kecepatan arus tertentu, sehingga aman dan mudah 

dilayari. 
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Angkutan sungai sangat menonjol di Kalimantan, Sumatera dan Papua. Di 

Kalimantan, angkutan sungai banyak digunakan untuk kebutuhan angkutan lokal 

dan perkotaan, terutama di wilayah yang belum tersedia prasarana transportasi 

jalan. Beberapa keunggulan dan kelemahan angkutan sungai yang dirangkum dari 

berbagai sumber adalah sebagai berikut: 

Keunggulan: 

- Tidak perlu membuat/membangun jalan air karena sungai sebagai 

prasarana sudah tersedia secara alami dan pemeliharaan prasarana yang 

tidak terlalu memakan banyak biaya. 

- Dapat memberikan pelayanan dari pintu ke pintu (door to door service) 

untuk permukiman di pinggir sungai. 

- Mampu mencapai daerah pedalaman dengan dominasi perairan. 

- Kemampuan untuk mengangkut barang tanpa mempengaruhi 

pembebanan pada badan sungai (daya angkut bisa besar). 

- Ramah lingkungan dan tidak macet. 

Kelemahan: 

- Kecepatan umumnya lebih rendah dibandingkan dengan moda lain. 

- Kenyamanan dan standar keselamatan relatif rendah. 

- Ketersediaan sarana pendukung masih kurang. 

 

2.2.4. Persyaratan Teknis Tambatan Perahu 

 Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor PER.50/MEN/2011 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi 
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khusus bidang kelautan dan perikanan tahun 2012 dijelaskan bahwa persyaratan 

teknis tambatan perahu adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk dan ukuran tambatan perahu; 

Bentuk dan ukuran tambatan disesuaikan dengan pasang surut dan 

kedalaman serta draft kapal dengan tipe tambatan kapal: 

a. Tipe marginal, dibuat sejajar garis pantai tanpa tersetle Karena 

kedalaman perairan di muka daratan telah mencukupi; 

b. Tipe finger dibuat tegak lurus pantai untuk dapat disandari di dua sisinya 

(pakai atau tidak pakai terestle); 

c. Tipe T dan L, dibuat dengan menggunakan terestle karena kedalaman 

perairan yang sesuai dengan draft kapal jauh dari pantai dengan panjang, 

lebar dan kedalaman kedatangan kapal (perahu yaitu survey asal dan 

tujuan pada kapal (perahu) yang mungkin berlabuh dan bertambat di 

lokasi dimaksud. Perhitungan panjang tambatan kapal/perahu: 

Panjang tambatan kapal/perahu = n (1,1 L) 

n = jumlah kapal/perahu 

L= panjang perahu 

2. Kedalaman kolam pelabuhan 

Kedalaman dari dasar kolam ditetapkan berdasarkan sarat maksimum 

(maksimum draft) kapal yang bertambat ditambah dengan jarak aman 

(clearance) sebesar (0,8-1,0 m) dibawah lunas kapal, dihitung dari MLWS: 

- Titik nol lantai tambatan kapal diambil berdasarkan referensi table 

pasang surut yang ada di pelabuhan terdekat, dengan angka keamanan 

+70 cm diatas pasang; 
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- Apabila referensi data pasang surut yang diambil dari pelabuhan 

terdekat, ternyata jarak lokasi yang dimaksud dengan pelabuhan 

referensi masih tidak signifikan, maka dalam rangka akurasi data 

pasang surut disarankan untuk dibuat data pasang surut di lokasi yang 

direncanakan. 

 

Tabel 2. 2. Spesifikasi Tambatan Kapal/Perahu 

No Jenis Pekerjaan Bahan/Material Keterangan 

1 Konstruksi tiang - Beton ukuran 30 s/d 40 x 30 s/d 40 

cm, tanpa sambungan dan 

menggunakan besi beton ulir ukuran 

minimal 19 mm dan campuran 1:2:3 

- Kayu ukuran 10 s/d 20 x 10 s/d 20 cm 

tanpa sambungan 

- Jarak antara tiang satu dengan tiang 

yang lain dipasang pengaku yang 

terbuat dari beton atau kayu. 

2 Tiang pengaku - Beton dengan ukuran minimal 15/20 

cm dengan menggunakan besi beton 

ulir ukuran minimal 16 mm dengan 

campuran 1:2:3 

- Kayu dengan ukuran minimal 10/12 

cm 

3 Lantai dermaga Papan ukuran minimal 3/20 cm 

4 Bout dan paku Galvanis 

5 Panjang dermaga Disesuaikan dengan besarnya pasang surut dan 

kondisi lokasi 

6 Lebar dermaga 1,5 m 

Sumber: Permen No. PER.50/MEN/2011 

  

2.3. Dermaga 

2.3.1. Pengetahuan Umum Tentang Dermaga 

Dermaga adalah bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapatnya 

kapal dan menambatkannya pada waktu bongkar muat barang dan menaik 
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turunkan penumpang. Dimensi dermaga ditentukan pada jenis dan ukuran 

kapal/moda lainnya yang merapat dan tertambat pada dermaga tersebut. 

Ditinjau dari jenisnya, dermaga dapat dibedakan menjadi:  

1. Dermaga Dinding Berbobot 

Konstruksi dermaga ini terdiri dari blok-blok beton dasar yang diatur 

sedemikian rupa sehingga membuat sudut 60º dengan garis horizontal. 

Besar blok beton disesuaikan dengan kapasitas angkat dari keran. Perletakan 

balok beton dengan letak miring dimaksudkan agar terjadi geseran antar 

balok beton yang satu dengan yang lainnya, sehingga dicapai kesatuan 

konstruksi yang mampu memikul beban-beban vertikal dan horizontal pada 

dermaga. 

2. Dermaga dengan Tiang Pancang 

Sesuai dengan kedalaman yang diperlukan, karakteristik tanah, peralatan 

yang tersedia dan manusia pelaksana yang terdapat pada satu lokasi, maka 

cara pondasi tiang pancang pada umumnya sangat menguntungkan. Tiang 

pancang ini dapat dibuat dari kayu (ulin), baja atau beton 

(bertulang/pratekan). Untuk kedalaman pondasi yang dalam, biasanya 

digunakan tiang beton pratekan atau tiang baja. Pada beberapa hal dapat 

pula digunakan tiang sambungan, tapi dengan syarat sambungan tiang ini 

mampu meneruskan gaya-gaya dan momen-momen lentur. 

3. Dermaga dengan Dinding Turap atau Dinding Penahan 

Untuk kedalaman karakteristik tanah tertentu, maka konstruksi dermaga 

dapat dibuat dari turap ataupun dinding penahan tanah. Dinding penahan 
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tanah atau turap beton dapat digunakan untuk kedalaman perairan (-2,00 – 

4,00) MLLW. Kedalaman yang lebih besar biasanya digunakan turap baja. 

4. Dermaga Konstruksi Koison 

Konstruksi koison untuk pembangunan dermaga dapat diterapkan bila 

karakteristik tanah jelek. Koison adalah suatu konstruksi kotak-kotak beton 

bertulang yang dibuat didarat dan dengan cara mengapungkan dan dipasang 

pada posisi yang diinginkan kemudian ditenggelamkan dengan mengisi 

dinding kamar-kamar koison dengan pasir laut. 

5. Dermaga dengan Konstruksi Ganda 

Pada keadaan karakteristik tanah yang kurang menguntungkan dapat 

dikembangkan konstruksi ganda, yaitu suatu kombinasi tiang pancang 

dimana diatasnya ditempatkan dinding penahan tanah dengan sekatsekat, 

pada bagian muka dapat ditempatkan turap yang berfungsi menahan tanah. 

Ditinjau dari bentuknya, dermaga dapat dibedakan menjadi: 

1. Memanjang / sejajar pada garis pantai (Wharf) 

Adalah dermaga yang paralel dengan pantai dan biasanya berimpit dengan 

garis pantai. Wharf juga dapat berfungsi sebagai penahan tanah yang ada di 

belakangnya. 

2. Menjorok ke laut (Jetty) 

Adalah dermaga yang menjorok ke laut. Jetty ini biasanya sejajar dengan 

pantai dan dihubungkan dengan daratan oleh jembatan yang biasanya 

membentuk sudut 90º dengan jetty, sehingga jetty dapat berbentuk T dan L. 
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3. Menyerupai jari 

Adalah dermaga yang dibangun biasanya bila garis kedalaman terbesar 

menjorok ke laut dan tidak teratur. Khususnya dibangun untuk melayani 

kapal dengan muatan umum. 

Pada umumnya konstruksi dermaga terdiri dari beberapa bangunan, yaitu: 

1. Dolphin 

Adalah bagian dari konstruksi dermaga yang merupakan tempat untuk 

mengikatkan tambatan kapal sehingga kapal tidak bisa bergerak bebas 

di perairan dan konstruksi ini menerima gaya tarikan dari kapal. 

2. Fender 

Adalah bagian konstruksi yang berfungsi sebagai penahan benturan ketika 

kapal bertambat. Konstruksi ini dapat dibuat bergandeng dengan dermaga 

ataupun terpisah, dan sistem fender ini menerima gaya horisontal dari 

benturan kapal. 

3. Jembatan (bridge) 

Konstruksi ini dapat dibangun atau setidaknya sesuai dengan kebutuhan dari 

dermaga itu sendiri, dan konstruksi jembatan ini ada yang bergerak 

(moveable bridge) dan ada yang tidak bergerak (steady bridge). Jembatan 

berfungsi sebagai penghubung antara kapal dan dermaga. 

4. Landing Deck 

Adalah konstruksi utama dari dermaga yang merupakan landasan kendaraan 

yang turun dari kapal untuk bongkar muat barang dan penumpang. 
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2.3.2. Bagian-Bagian Konstruksi Dermaga 

1. Bangunan Bagian Atas 

Bangunan atas terdiri dari: 

a. Pelat Lantai 

Adalah bagian dari plat dermaga untuk dilewati kendaraan yang 

menuju kapal atau dari kapal menuju daratan. 

b. Balok 

Adalah rangkaian dari gelagar memanjang dari konstruksi dermaga 

tersebut dan merupakan pengaku serta memikul pelat lantai. 

2. Sistem Fender 

Pada dasarnya dari segi konstruksi diketahui 3 sistem yaitu: 

a. Fender Pelindung Kayu 

Fender jenis ini makin kurang penggunaannya, karena makin 

langkanya mendapatkan kayu panjang. 

b. Fender Gantung 

Bentuk fender ini dari yang paling sederhana sampai yang lebih sulit 

dalam pelaksanaannya. Biasanya digunakan untuk konstruksi 

dermaga yang menampung kapal-kapal jenis kecil. Dikenal 

beberapa jenis yaitu: 

1) Rantai dilindungi karet 

2) Berbobot 

Bentuk ini sudah jarang lagi digunakan karena biaya 

pemeliharaan yang tinggi. 
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c. Fender Bentur 

Guna menyerap energi tinggi yang ditimbulkan benturan kapal pada 

dermaga, pada saat ini dikembangkan tiga jenis yaitu: 

1) Fender hidraulis 

2) Fender per baja 

3) Fender karet 

2.3.3. Alat Penambat 

Alat penambat adalah suatu konstruksi yang digunakan untuk keperluan 

berikut ini: 

1) Mengikat kapal pada waktu berlabuh agar tidak terjadi pergeseran atau  

gerak kapal yang disebabkan oleh gelombang, arus dan angin. 

2) Menolong berputarnya kapal. 

Menurut letaknya alat penambat dibagi: 

1) Alat penambat di darat yaitu: bolder / bollard 

2) Alat penambat di dalam air yaitu: pelampung penambat, dolphin 

i. Bolder / Bollard 

Adalah alat penambat yang ditanam di bagian tepi dermaga yang 

berfungsi untuk menambat kapal-kapal yang berlabuh, supaya tidak 

terjadi suatu penggeseran atau penggoyangan yang besar. 

Tipe-tipe Bollard: 

a) Bollard/Bitt  

Direncanakan untuk menahan gaya tarik 35 ton 
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b) Double Bitt 

Masing-masing bitt direncanakan untuk menahan gaya tarik 

sebesar 35 ton. 

c) Corner Mooring Post 

Alat penambat yang ditanam pada tepi pantai dekat ujung dermaga 

yang direncanakan untuk menahan gaya tarik sebesar 50-100 ton. 

ii. Pelampung penambat 

Adalah alat penambat yang letaknya diluar dermaga, yaitu didalam 

kolam pelabuhan atau di tengah-tengah laut (off share). 

a) Di dalam kolam pelabuhan, fungsinya: 

- Untuk mengikat kapal-kapal yang sedang menunggu dan berhenti 

diluar dermaga, karena dermaga sedang dipakai. 

- Sebagai penolong untuk berputarnya kapal. 

b) Di tengah-tengah laut, fungsinya: 

Untuk keperluan kapal-kapal yang draftnya besar, dapat 

membongkar / memuat ke / dari tongkang. 

2.3.4. Bangunan Bawah 

Pondasi adalah suatu bagian dari dermaga yang tertanam atau berhubungan 

dengan tanah, fungsi dari pondasi adalah untuk menahan beban bangunan 

di atasnya dan meneruskannya ke tanah dasar. Tujuannya adalah agar 

didapat keadaan yang kokoh dan stabil atau dengan kata lain tidak akan 

terjadi penurunan yang besar, baik arah vertikal maupun horizontal. Dalam 

perencanaan suatu konstruksi untuk bangunan yang kokoh, kuat, stabil dan 

ekonomis, perlu diperhitungkan hal-hal sebagai berikut: 
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1. Daya dukung dan sifat-sifat tanah. 

2. Jenis serta besar kecilnya bangunan yang dibuat. 

3. Keadaan lingkungan lokasi pelaksanaan. 

4. Peralatan yang tersedia. 

5. Waktu pelaksanaan yang tersedia. 

Dari kelima faktor tersebut diatas, dalam perencanaan dan pelaksanaan serta 

jenis pondasi yang akan dipakai, maka dapat dipilih beberapa alternatif 

antara lain: 

1. Pondasi dangkal 

Adalah suatu pondasi yang mendukung bangunan bawah secara langsung 

pada tanah. Pondasi dangkal dapat dibedakan menjadi: 

a. Pondasi tumpuan setempat. 

b. Pondasi tumpuan menerus. 

c. Pondasi tumpuan pelat. 

2. Pondasi dalam 

Pondasi dapat dibedakan menjadi: 

a. Pondasi tiang pancang 

Pondasi tiang pancang digunakan bila tanah pendukung berada pada 

kedalaman lebih dari 8 meter, bentuk dari pondasi tiang pancang adalah 

lingkaran, segi empat, segi tiga, dll. 

b. Pondasi sumuran 

Pondasi sumuran digunakan apabila tanah pendukung berada pada 

kedalaman 2 -8  meter, pondasi ini mempunyai bentuk penampang bulat, 

segiempat, dan oval. 
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2.4. Pelabuhan 

Menurut peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1983, pelabuhan adalah 

tempat berlabuh dan/atau tempat bertambatnya kapal laut serta kendaraan 

lainnya, menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan 

hewan serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi (Budiartha 

2015).  Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian pelabuhan mencangkup 

pengertian sebagai prasarana dan sistem, yaitu pelabuhan adalah suatu 

lingkungan kerja terdiri dari area daratan  dan perairan yang dilengkapi dengan 

fasilitas tempat berlabuh dan bertambatnya kapal, untuk terselenggaranya 

bongkar muat serta turun naiknya penumpang, dari suatu moda transportasi laut 

(kapal) ke moda transportasi lainnya atau sebaliknya. Selanjutnya menurut 

Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, 

Pelabuhan  adalah  tempat yang terdiri atas daratan dan/atau  perairan dengan 

batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun 

penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat 

berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan 

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan 

dan antarmoda transportasi. Beberapa ketentuan umum yang terkait dengan 

pelabuhan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan antara lain:  

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan 

batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun 

penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat 
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berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan 

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat 

perpindahan intra dan antar moda transportasi.  

2. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani 

kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di 

laut atau di sungai. 

 3. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan 

fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban 

arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan 

keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta 

mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan 

tata ruang wilayah. 

 4. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang 

memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan 

Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan antar moda serta 

keterpaduan dengan sektor lainnya.  

5. Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang ke pelabuhan 

nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan, rencana lokasi dan 

hirarki pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam 

penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan 

pelabuhan. 

6. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan 

yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang 
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dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan 

beserta muatannya.  

7. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada 

pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk 

kegiatan pelabuhan.  

8. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling 

daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk 

menjamin keselamatan pelayaran.  

9. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa 

peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja 

dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.  

10. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam 

melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan 

dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, 

keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan atau antar moda 

transportasi serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.  

11. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang 

memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan 

Nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta 

keterpaduan dengan sektor lainnya. 

2.4.1  Fasilitas Pelabuhan   

Untuk bongkar muat barang maupun penumpang agar aman, nyaman, lancar 

dan ekonomis seperti yang disebutkan diatas, diperlukan fasilits-fasilitas bangunan 
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teknik untuk melayani kapal-kapal baik sewaktu masih diperairan maupun setelah 

kapal-kapal bersandar di dermaga. Masalah pelabuhan adalah hal-hal yang 

menyangkut hubungan antara kapal, muatan, dan jasa kepelabuhan. Kapal 

memerlukan tempat bersandar di dermaga dan memerlukan berbagai pelayanan 

selama di pelabuhan. Muatan memerlukan jasa terminal di pelabuhan  dalam proses 

peralihan dari kapal ke angkutan darat. Pelabuhan menyediakan jasa-jasa bagi kapal 

dan muatan agar tidak terjadi hambatan dalam pelayaran kapal dan arus barang serta 

arus penumpang. Dalam memberikan jasa-jasa, pelabuhan memiliki beberapa 

fasilitas/prasarana, yaitu dermaga, terminal, gudang, lapangan penimbunan, 

navigasi dan telekomunikasi, peralatan bongkar muat, serta perkantoran. Fasilitas-

fasilitas tersebut antara lain adalah (Budiartha dan Arnatha 2000).  

a. Untuk Melayani Kapal          

Pelayanan kapal dimulai dari kapal masuk ke perairan pelabuhan, berada di 

kolam pelabuhan, ketika akan bersandar di tambatan, sampai saat kapal 

meninggalkan pelabuhan. Dalam rangka menjaga keselamatan kapal, 

penumpang dan muatannya sewaktu memasuki alur pelayaran menuju 

dermaga atau kolam pelabuhan untuk berlabuh, maka untuk pelabuhan 

tertentu dengan kapal-kapal tertentu harus dipandu oleh petugas pandu yang 

disediakan oleh Pelabuhan. Pemerintah telah menetapkan perairan-perairan 

yang termasuk dalam kategori perairan wajib pandu, perairan pandu luar 

biasa dan perairan di luar batas perairan pandu. Untuk mengantar petugas 

pandu ke/dan kapal diperlukan peralatan kapal yang disebut kapal pandu. 

Terhadap kapal yang keluar masuk pelabuhan dan mempunyai kapal 
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berukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih. Beberapa fasilitas 

untuk melayani kapal di pelabuhan adalah:  

1. Telekomunikasi,  

2. Perambuan (benda-benda terapung, baik yang bersinar mupun yang 

tidak),  

3. Penerangan pantai (mercusuar untuk menentukan posisi kapal),  

4. Kolam pelabuhan,  

5. Penangkis gelombang,  

6. Pemanduan,  

7. Kapal tunda,  

8. Dermaga,  

9. Air,  

10. Bahan bakar,  

11. Repair,   

12. Pintu pelabuhan,  

13. Fasilitas untuk kapal-kapal berputar (turning bazin),  

14. Pelampung untuk menambatkan kapal dan sebagainya.  

Untuk Barang dan Penumpang Jenis peralatan bongkar muat yang 

digunakan di pelabuhan sangat tergantung kepada jenis barang yang akan 

dibongkar/muat. Secara umum jenis barang dimaksud dikelompokkan menjadi 3 

jenis yaitu:  

1. Barang yang dikemas dengan peti kemas, yang semakin banyak 

digunakan karena kecepatan bongkar muat yang tinggi sehingga 

mengurang waktu dan biaya yang rendah.  
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2. Barang umum (general cargo), yang mulai ditinggalkan karena kecepatan 

bongkar muat yang lambat serta dibutuhkan biaya yang besar, tetapi 

pelayaran rakyat masih tetap menggunakan pendekatan ini.  

3. Barang curah (kering/cair).  

Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan adalah:   

a. Gudang (open atau closed storage),  

b. Terminal penumpang, terminal barang, terminal peti kemas,  

c. Alat-alat bongkar muat (forklift, crane, phonton crane, dan lain-lain), 

d. Tempat parkir,  

e. Kereta api,  

f. Gudang khusus untuk bahan-bahan kimia,  

b. Untuk Umum :  

1. Bangunan jalan  

2. Tenaga listrik (penerangan)  

3. Pemadam kebakaran  

4. Tenaga kerja  

c. Jasa Pemerintah :  

1. Keamanan   

2. Kesehatan   

3. Imigrasi/bea cukai 

4. Karantina  

5. Dan sebagainya  

Pelayanan pelabuhan penyeberangan dapat dilakukan apabila fasilitas 

pelabuhan penyeberangan telah siap untuk dioperasikan. Fasilitas pelabuhan terdiri 
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dari fasilitas daratan berupa fasilitas pokok yang merupakan fasilitas yang harus 

dimiliki oleh pelabuhan dan fasilitas penunjang untuk mendukung operasionalisasi 

pelabuhan.  

a. Fasilitas Pokok 

  Fasilitas pokok pelabuhan yang meliputi:  

1. Terminal penumpang untuk keperluan menunggu sebelum 

keberangkatan kapal, perpindahan antar moda transportasi perairan 

pedalaman dengan angkutan jalan serta mengatur kedatangan dan 

pemberangkatan kendaraan umum.  

2. Penimbangan kendaraan bermuatan untuk mengendalikan kelebihan 

muatan serta untuk mengetahui besar muatan yang diangkut dengan 

kapal perairan pedalaman.  

3. Jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way).  

4. Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa seperti 

loket penjualan tiket.  

5. Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker) untuk keperluaan kapal. 

6. Instalasi air, listrik dan telekomunikasi.  

7. Akses jalan dan/atau jalur kereta api.  

8. Fasilitas pemadam kebakaran.  

9. Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal. 

b. Fasilitas Penunjang  

Instalasi penunjang yang dimaksudkan di sini adalah instalasi yang 

menunjang kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan yang meliputi:  



 
 

32 

 

1. Instalasi listrik dalam hal ini biasanya digunakan PLN, kecuali PLN 

tidak mampu menyediakan listrik bagi pelabuhan karena letak yang 

jauh dari jaringan PLN ataupun tidak mempunyai kapasitas yang 

mencukupi  

2. Instalasi air yang dapat disediakan oleh PAM milik pemerintah daerah 

ataupun swasta  

3. Instalasi pengumpulan, pengolahan limbah yang bisanya dikelola oleh 

pelabuhan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.  

Sedang fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan meliputi:  

1. Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa 

kepelabuhanan seperti kantor perwakilan perusahaan pelayaran.;  

2. Tempat penampungan limbah, dan pengolahan limbah;  

3. Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;  

4. Areal pengembangan pelabuhan;  

5. Fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan pos/klinik 

kesehatan).   

2.4.2  Klasifikasi Pelabuhan   

Selain itu pelabuhan dapat pula diklasifikasikan/dilihat dari berbagai 

bidang, misalnya dari segi konstruksinya, segi perdagangan, dari jenis muatan yang 

dibongkar dan dimuat atau dari macam pungutan jasanya. Untuk jelasnya disini kita 

berikan klasifikasi pelabuhan sebagai berikut:  

a. Klasifikasi menurut Konstruksinya :  

1. Pelabuhan Alam :   Adalah pelabuhan yang terlindung dari alam (angin 

topan, badai dan gelombang) tanpa harus dibangun fasilitas-fasilitas 
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pelabuhan seperti pbangunan penangkis gelombang. Bentuk pelabuhan 

termasuk pintu pelabuhan dan lokasi fasilitas navigasi menjamin 

keamanan dan kenyamanan kapal untuk manuver dan bongkar muat 

barang, penumpang serta keperluan akomodasi kapal. Pelabuhan alam 

biasanya berlokasi diteluk, muara pasang surut dan muara sungai. Contoh 

pelabuhan alam adalah New York, San Fransisco dan Rio de Janeiro. Di 

Indonesia, pelabuhan-pelabuhan seperti ini misalnya ada di Sabang, 

Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Lembar dan lain-lain.   

2.  Pelabuhan Semi Alam :  Pelabuhan yang berada di teluk kecil atau muara 

sungai yang terlindung pada dua sisi oleh tanjung dan dibutuhkan hanya 

bangunan pelindung pada pintu masuknya. Hampir sama dengan 

pelabuhan alam, hanya pada pelabuhan semi alam bentuk site 

pelabuhannya lebih diutamakan. Contohnya pelabuhan Plymouth adalah 

lokasi pelabuhan alam namun pelabuhan menjadi lebih aman setelah 

dibangun pemecah gelombang pada pintu masuknya sehingga pelabuhan 

tersebut menjadi pelabuhan  semi alam demikian juga dengan pelabuhan 

Tanjung Perak di Surabaya Indonesia.  

3. Pelabuhan Buatan :   

Pelabuhan yang mempunyai fasilitas bangunan pemecah gelombang 

untuk melindungi pelabuhan atau kolam pelabuhan dari pengaruh 

gelombang. Sebagian pelabuhan-pelabuhan di dunia adalah pelabuhan 

buatan dan di Indonesia contohnya adalah Pelabuhan Tanjung Priok 

Jakarta.   
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b.  Klasifikasi menurut fungsi/jenis pelayanannya:  

1. Pelabuhan dagang, hampir semua pelabuhan di Indonesia.  

2. Pelabuhan militer, Ujung Surabaya.  

3. Pelabuhan ikan, Perigi, Bagan Siapi Api.  

4. Pelabuhan minyak, Dumai. Pangkalan Brandan.  

5. Pelabuhan industri, Petrokimia Gresik.  

6. Pelabuhan turis, Benoa Bali.  

7. Pelabuhan untuk menghindari gangguan alam (topan, gelombang) 

yang biasanya terjadi di Jepang.  

8. Pelabuhan umum   

c.  Klasifikasi menurut jenis pungutan jasa :   

1. Pelabuhan yang diusahakan  

2. Pelabuhan yang tidak diusahakan  

3. Pelabuhan otonom  

4. Pelabuhan bebas Sedangkan fungsi pelayanan transportasi adalah 

menyediakan akses dan fasilitas tersebut, seperti pelabuhan dan kapal 

(cruise, kapal layar, boat, dsb.) agar keinginan tersebut dapat 

terlaksana menjadi suatu aktivitas. Bentuk aktivitas tersebut dapat 

tercermin pada maksud perjalanan dan pola perjalanan. Oleh karena 

itulah dalam analisis transportasi informasi mengenai maksud 

perjalanan dan pola perjalanan menjadi sangat penting. 
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2.5. Pelayanan 

2.5.1. Definisi Pelayanan 

 Pelayanan yang baik kepada kepada pelanggan akan memberikan pengaruh 

yang positif terhadap tingkat penjualan barang dan atau jasa yang ditawarkan 

kepada pelanggan. Menurut Elhartammy dalam Tjiptono (2002) dijelaskan bahwa 

pelayanan adalah memuaskan dimana di dalamnya terdapat unsur kecepatan, 

ketepatan, keramahan dan kenyamanan (daya tarik).  

 

2.5.2. Faktor Pendukung Pelayanan 

 Dalam pelayanan terdapat beberapa faktor pendukung antara lain: 

1. Faktor Kesadaran 

Kesadaran menunjukkan suatu keadaan pada jiwa seseorang yang 

merupakan titik temu dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu 

kesadara, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwa yang 

bersangkutan.  

2. Faktor Aturan 

Aturan merupakan perangkat penting dalam segala hal tindakan dan 

perbuatan orang. Makin maju dan majemuk suatu masyarakat maka, makin 

besar peraturan dan dapat dikatakan orang tidak dapat hidup layak dan 

tenang tanpa aturan. 

3. Faktor Organisasi 

Organisasi pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya, 

namun ada perbedaan sedikit dalam penerapannya dikarenakan sasaran 
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pelayanan ditunjukkan secara khusus kepada manusia yang mempunyai 

watak dan kehendak yang bermacam-macam.  

 

2.6. Kenyamanan 

 Kenyamanan adalah perasaan aman para konsumen datas pelayanan yang 

baik yang diberikan oleh penyedia jasa. Rasa nyaman dapat berupa perasaan tenang, 

senang atas jasa yang mereka dapatkan.  

 

2.7. Kepuasan Konsumen 

 Terdapat banyak definisi tentang arti kepuasan. Seperti yang diungkapkan 

oleh Supranto (1997), kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan harapannya. Sedangkan 

menurut Anton M Mulyono (1997) dalam Utami (2009) menyebutkan bahwa 

kepuasan adalah menyangkut rasa senang (lega, gembira dan sebagainya) karena 

telah terpenuhi keinginannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka, dapat ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang yang 

menyangkut rasa senang, lega, gembira dan sebagainya karena keinginannya sudah 

terpenuhi. Pemenuhan kepuasan konsumen harus disertai dengan pemantauan 

terhadap kebutuhan dan keinginan mereka. Kepuasan konsumen dapat dipengaruhi 

oleh faktor-faktor berikut: 

- Tampilan produk atau jasa. Performa atau keunggulan suatu produk atau 

jasa sangatlah penting dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. Mutu 

produk merupakan keunggulan bersaing yang utama. 
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- Citra perusahaan atau produk. Terbentuknya citra dan nilai produk 

adalah pada saat konsumen memperoleh pengalaman yang 

menyenangkan dengan produk yang ditawarkan.  

- Nilai harga yang dihubungkan dengan nilai yang diterima konsumen. 

Pembeli menginginkan nilai yang ditawarkan sesuai dengan harga yang 

diberikan. Oleh karena itu terdapat hubungan yang menguntungkan 

antara harga dan nilai. 

- Kinerja atau prestasi karyawan. Kriteria produk dan sistem pengiriman 

tergantung pada bagaimana semua bagian organisasi bekerja sama 

dalam proses pemenuhan kepuasan konsumen. 

- Persaingan, kelemahan dan kekuatan para pesaing juga mempengaruhi 

kepuasan konsumen dan merupakan peluang untuk memperoleh 

keunggulan bersaing. 

Faktor-faktor yang khusus dari industri atau perusahaan ditentukan oleh 

setiap jenis pengaruh tersebut. Atribut produk yang mempengaruhi kepuasan sangat 

bervariasi diantara konsumen maka, pengenalan terhadap konsumen yang memiliki 

kebutuhan yang hampir sama sangat membantu dalam proses analisis kepuasan 

konsumen.  

 

2.8. Pengukuran Tingkat Kepuasan Konsumen 

 Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas jasa dapat 

memperhatikan dimensi atau atribut yang dipakai sebagai dasar pengukuran. 

Indikator-indikator pengukuran kepuasan pelanggan terhadap jasa yang ditawarkan 

adalah sebagai berikut: 
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a. Ketepatan waktu pelayanan. Hal-hal yang diperlukan adalah berkaitan 

dengan waktu tunggu dan waktu proses. 

b. Akurasi pelayanan, berkaitan dengan reabilitas pelayanan dan bebas dari 

kesalahan. 

c. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, terutama bagi 

mereka yang berinteraksi langsung dengan pelanggan eksternal.  

d. Tanggungjawab, berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penanganan 

keluhan pelanggan. 

e. Kelengkapan, menyangkut lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana 

pendukung serta pelayanan komplementer lainnya. 

f. Kemudahan mendapatkan pelayanan, berkaitan dengan banyaknya outlate, 

petugas yang melayani, fasilitas pendukung dan sebagainya. 

g. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang 

tempat pelayanan, kemudahan menjangkau tempat parkir kendaraan, 

ketersediaan informasi petunjuk. 

h. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti, lingkungan, kebersihan, 

fasilitas musik, AC dan sebagainya.  

Metode yang dapat dipergunakan setiap perusahaan untuk mengukur dan 

memantau kepuasan konsumen atau pelanggannya adalah: 

a. Sistem keluhan dan saran 

Setiap penyedia jasa yang berorientasi kepada pelanggan perlu memberikan 

kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggan untuk menyampaikan 

saran, pendapat dan keluhan mereka. Media yang bisa digunakan meliputi 

kotak saran yang diletakkan ditempat-tempat yang strategis, menyediakan 
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kartu komentar, menyediakan saluran telepon khusus. Informasi yang 

diperoleh melalui metode ini dapat memberikan ide-ide baru dan masukan 

yang berharga kepada perusahaan, sehingga memungkinkan untuk 

memberikan respon secara cepat dan tanggap terhadap setiap masalah yang 

timbul. 

b. Survey kepuasan pelanggan 

Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik 

secara langsung dari pelanggan dan sekaligus juga memberikan tanda positif 

bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap pelanggannya.  

c. Ghost Shopping 

Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang untuk 

berperan atua bersikap sebagai pelangsgan/pembeli potensial produk 

perusahaan dan pesaing. Kemudian ghost shopper tersebut menyampaikan 

temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan 

dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian prosuk 

tersebut.  

d. Lost customer analysis 

Perusahaan berusaha menghubungi pelanggannya yang telah berhenti 

membeli atau yang telah beralih pemasok. Yang diharapkan adalah akan 

diperolehnya informasi penyebab terjadinya hal tersebut. Informasi ini 

sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk mengambil kebijakan selanjutnya 

dalam rangka meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.  
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2.9. Kepuasan Pelanggan Terhadap Angkutan Umum  

 Mengukur kepuasan pelanggan dengan pelayanan angkutan umum selalu 

menjadi topik penting baik dalam penelitian bidang transportasi ataupun kenyataan 

di lapangan. Diana (2012) meneliti tingkat kepuasan wisatawan multimoda dengan 

layanan angkutan umum di Italia. Terdapat sembilan aspek pelayanan yang diukur. 

Penulis menemukan bahwa antara kepuasan dan frekuensi penggunaan moda 

perkotaan tidak berkorelasi. Penggunaan transportasi umum yang terbesar adalah 

di pusat-pusat kota dan diikuti oleh kota-kota yang jumlah penduduknya diatas 50 

ribu jiwa. Selain itu, tingkat kepuasan tertinggi cenderung terjadi di kota-kota kecil 

dan terendah di wilayah metropolitan. Sebuah studi perjalanan di Swiss 

menunjukkan bahwa kepuasan tercerminkan pada sikap yang berkaitan dengan 

perilaku dan kebiasaan (Abou et al, 2012). Mereka yang beralih ke angkutan umum 

cenderung lebih puas daripada mereka yang tidak. Selain itu, seperti yang sering 

ditemukan dalam penelitian kepuasan pelanggan, harapan adalah faktor lain yang 

mempengaruhi kepuasan dengan pengalaman transportasi umum. Felleson and 

Friman (2008) melaporkan pada studi kepuasan angkutan umum pelanggan 

transnasional tahunan di delapan kota-kota Eropa. Empat dimensi kepuasan yang 

digambarkan dari analisis faktor dari 17 atribut, yaitu sistem, kenyamanan, dan 

keselamatan. Namun hasilnya tidak konsisten di seluruh kota, yang berarti bahwa 

pelayanan angkutan umum yang dirasakan berbeda. Beberapa faktor yang 

berkontribusi terhadap variasi persepsi pelanggan termasuk yang terkait dengan 

aspek manajemen (bagaimana layanan disediakan) dan orang-orang dari kelompok 

pribadi (budaya dan tradisi). 
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 Waktu perjalanan adalah faktor lain yang mempengaruhi kepuasan 

transportasi publik: hasilnya menunjukkan bahwa waktu perjalanan lebih lama 

dalam kepuasan yang lebih rendah (Gorter et al, 2000). Demikian pula, layanan 

ramai atau tidak dapat diandalkan dan waktu menunggu lama sering membuat 

pelanggan kurang puas (Cantwell et al, 2009). Lai and Chen (2011) percaya kualitas 

pelayanan dan nilai yang dirasakan harus mendapat perhatian terbesar untuk 

meningkatkan kepuasan pelanggan. Tyrinopoulos and Antoniou (2008) tetap 

menekankan perbedaan persepsi pelanggan antara operator angkutan yang berbeda 

karena karakteristik khusus mereka dan kondisi pelayanan. Secara umum atribut 

kepuasan paling penting adalah frekuensi layanan operator, kebersihan kendaraan, 

waktu menunggu, transfer jarak dan jangkauan jaringan. Namun hasilnya bervariasi 

antara sistem transit. Dalam studinya, kepuasan pelanggan dengan transportasi 

umum di Indonesia, Budiono (2009) mengidentifikasi dua kelompok atribut 

layanan. Faktor kualitas pelayanan termasuk masalah keamanan dan kenyamanan 

sementara kualitas fungsi terdiri waktu frekuensi, wisata, ketepatan waktu dan 

waktu menunggu. Faktor fungsional lebih berpengaruh dan dengan demikian harus 

menerima lebih banyak perhatian untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Beberapa penulis telah dieksplorasi tingkat pengguna 'kepuasan dengan angkutan 

umum. Namun, kebanyakan studi berfokus pada penduduk lokal dan penelitian 

kecil telah memeriksa penggunaan layanan ini oleh wisatawan. 
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2.10. Pengertian dan Teori Produk Wisata 

2.10.1. Pengertian 

 Menurut Undang undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan 

terdapat beberapa pengertian tentang kepariwisataan diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Wisata, adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

2. Wisatawan, adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. 

3. Pariwisata, adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

 

2.10.2. Teori Produk Wisata 

 Middleton (2009) memberikan pengertian produk wisata lebih dalam 

yaitu “The tourist products to be considered as an amalgam of three main 

components of attraction, facilities at the destination and accessibility of the 

destination”. Dari pengertian di atas kita dapat melihat bahwa produk wisata secara 

umum terbentuk disebabkan oleh tiga komponen utama yaitu atraksi wisata, 

fasilitas di daerah tujuan wisata dan aksesibilitas.     
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1. Atraksi  

 Elemen-elemen di dalam suatu atraksi wisata yang secara luas 

menentukan pilihan konsumen dan mempengaruhi motivasi calon-calon pembeli 

diantaranya :  

a. Atraksi wisata alam, meliputi bentang alam, pantai, iklim dan bentukan 

geografis lain dari suatu destinasi dan sumber daya alam lainnya.   

b. Atraksi wisata buatan / binaan manusia, meliputi bangunan dan infrastruktur 

pariwisata termasuk arsitektur bersejarah dan modern, monument, trotoar 

jalan, taman dan kebun, pusat konvensi, marina, ski, tempat kepurbakalaan, 

lapangan golf, toko-toko khusus dan daerah yang bertema.   

c. Atraksi Wisata Budaya, meliputi sejarah dan cerita rakyat (legenda), agama 

dan seni, teater music, tari dan pertunjukkan lain, dan museum. Beberapa 

dari hal tersebut dapat dikembangankan menjadi even khusus, festival, dan 

karnaval.   

d. Atraksi Wisata Sosial, meliputi pandangan hidup suatu daerah, penduduk 

asli, bahasa, dan kegiatan-kegiatan pertemuan sosial.        

2. Amenitas / Fasilitas  

 Terdapat unsur-unsur di dalam suatu atraksi atau berkenaan dengan suatu 

atraksi yang memungkinkan pengunjung untuk menginap dan dengan kata lain 

untuk menikmati dan berpatisipasi di dalam suatu atraksi wisata. Hal tersebut 

meliputi :  

a. Akomodasi meliputi hotel, desa wisata, apartment, villa, caravan, hostel, 

guest house, dansebagainya.  
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b.  Restoran, meliputi dari makanan cepat saji sampai dengan makanan 

mewah.  

c. Transportasi di suatu atraksi, meliputi taksi, bus, penyewaan sepeda dan alat 

ski di atraksi yang bersalju.  

d. Aktivitas, seperti sekolah ski, sekolah berlayar dan klub golf.  

e.  Fasilitas-fasilitas lain, misalnya pusat-pusat bahasa dan kursus 

keterampilan. 

f.   Retail outlet, seperti toko, agen perjalanan, souvenir, produsen camping.  

g.  Pelayanan-pelayanan lain, misalnya salon kecantikan, pelayanan informasi, 

penyewaan perlengkapan dan kebijaksanaan pariwisata. 

3. Aksesibilitas  

 Elemen-elemen ini adalah yang mempengaruhi biaya, kelancaran dan 

kenyamanan terhadap seorang wisatawan yang akan menempuh suatu atraksi. 

Elemen-elemen tersebut ialah :  

a. Infrastruktur  

b. Jalan, bandara, jalur kereta api, pelabuhan laut, marina.   

c.Perlengkapan, meliputi ukuran, kecepatan, jangkauan dari sarana transportasi 

umum.   

d. Faktor-faktor operasional seperti jalur/rute operasi, frekuensi pelayanan, dan 

harga yang dikenakan.   

e. Peraturan Pemerintah yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan 

peraturan transportasi.  
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2.11. Angkutan Wisata 

2.11.1. Kepuasan Penggunaan Angkutan Wisata 

 Kepuasan wisatawan akan transportasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Stradling et al. (2007) mengemukakan bahwa faktor usia dan frekuensi penggunaan 

adalah yang paling berpengaruh sedangkan faktor seperti pendapatan rumah tangga, 

ketersediaan moda dan jenis kelamin adalah kurang signifikan. Sebuah studi di 

Turki dan Mallorca, bagaimana mengidentifikasi latar belakang budaya sebagai 

dampak penting (Kozak, 2001). Misalnya, wisatawan Inggris lebih puas dengan 

layanan transportasi lokal selama liburan musim panas mereka di Jerman. Pengaruh 

lainnya untuk kepuasan termasuk cerita dari mulut ke mulut (word-of-mouth) 

komunikasi, niat beli dan perilaku mengeluh (Kim and Lee, 2011). Dimensi kinerja 

angkutan umum diukur disarankan kesamaan antara pengunjung dari luar negeri 

dan pengguna lokal. (Thompson and Schofield, 2007) mempelajari hubungan 

antara kinerja angkutan umum dan kepuasan. Studi kasus mereka adalah turis di 

Greater Manchester menunjukkan bahwa evaluasi  'kinerja angkutan umum sedikit 

dipengaruhi kepuasan mereka dengan tujuan. Para peneliti menekankan pentingnya 

transportasi publik dan kemudahan penggunaan karena memiliki dampak yang 

besar pada kepuasan dari efisiensi dan keselamatan. 

 Transportasi umum dianggap sebagai produk pariwisata tambahan, yang 

menambah total pengalaman wisata. Namun, meskipun biaya investasi yang tinggi 

dan potensi nilai, beberapa sistem transportasi umum masih belum disukai oleh 

pengunjung (Bramwell, 1998). Pertemuan dan bahkan lebih baik melebihi harapan 

pelanggan sangat penting bagi tingkat pertumbuhan yang tinggi (Teye and Leclerc, 



 
 

46 

 

1998). Dalam rangka untuk menarik lebih banyak pengguna, transportasi pemasok 

layanan harus fokus pada pemahaman motivasi pelanggan, perilaku dan kepuasan 

 

2.11.2. Kedudukan Transportasi Dalam Pariwisata 

 Transportasi merupakan elemen penting dalam sistem pariwisata. Karena 

pariwisata tidak bisa tanpa adanya transportasi, pariwisata berkelanjutan sangat 

berhubungan dengan mobilitas yang berkelanjutan (Hoyer, 2000). Transportasi 

umum memainkan peran penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. 

Namun ada sedikit informasi tentang penggunaan turis 'dari angkutan umum di 

tujuan. Makalah ini memberikan kontribusi untuk memahami kepuasan wisatawan 

'dengan angkutan umum dan faktor yang mempengaruhi persepsi mereka. Empat 

dimensi layanan diidentifikasi, berupa kenyamanan, layanan, aksesibilitas dan lain-

lain. Jasa angkutan umum di Munich yang positif dievaluasi oleh para wisatawan 

dan persepsi mereka adalah independen dari yang paling faktor. Penumpang yang 

paling puas dengan sistem 'ketepatan waktu, keandalan, koneksi jaringan dan 

frekuensi layanan. Di sisi lain, harga tiket yang diterima dengan tarif terendah dan 

dianggap sebagai "mahal" dan "rumit". Wisatawan juga menyarankan peningkatan 

sarana menunggu di halte bus dan stasiun kereta api. Selain itu faktor lain yang 

membutuhkan perhatian lebih adalah layanan staf, ketersediaan kursi dan ruang 

serta kebersihan pada kendaraan. Meningkatkan kepuasan pelanggan adalah 

penting untuk pembangunan masa depan transportasi umum. Penelitian lebih lanjut 

diperlukan untuk lebih memahami perilaku angkutan wisata dan bagaimana untuk 

meningkatkan pengalaman mereka dengan transportasi umum. Penelitian di masa 

depan juga harus menyelidiki praktik terbaik wisata transportasi umum dan 
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kebijakan yang efektif untuk mendorong pergeseran modal untuk transportasi 

alternatif. 

 Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 

32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum 

tidak dalam trayek menjelaskan bahwa angkutan orang untuk keperluan pariwisata 

harus memenuhi pelayanan sebagai berikut: 

1. Hanya mengangkut wisatawan 

2. Pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata 

3. Tidak masuk terminal 

4. Besaran tarif ditentukan berdasarkan jarak ke tujuan wisata 

5. Tidak boleh digunakan selain untuk keperluan wisata 

6. Tidak terjadwal 

7. Dilengkapi dengan fasilitas keperluan wisata 

Selain itu setiap angkutan wisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

1. Mencantumkan merek dagang atau atau nama perusahaan serta nomor urut 

kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan. 

2. Dilengkapi dengan tanda yang bertuliskan “PARIWISATA” yang 

ditempatkan pada bagian depan dan belakang kendaraan.  

 

2.12. Pariwisata Kota Palembang 

2.12.1. Potensi Pariwisata Kota Palembang 

 Tahun 2008 pemerintah Kota Palembang mencanangkan program Visit 

Musi Year 2008. Program ini dicanangkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan ke Kota Palembang. Obyek andalan Kota Palembang yang diunggulkan 
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adalah sungai Musi dimana, terdapat beberapa destinasi wisata yang terdapat 

disepanjang tepian sungai Musi dalam kota Palembang. Dalam dokumen Rencana 

Aksi Kota Pusaka (RAKP) kota Palembang tahun 2014 menunjukkan bahwa 

terdapat 33 (tiga puluh tiga) destinasi wisata yang terdapat di sepanjang tepian 

Sungai Musi. 

 
Gambar 2. 1. Persebaran Destinasi Wisata Sungai Musi 

Sumber: Dokumen RAKP Bappeda Kota Palembang 2014 
 

 

Tabel 2. 3. Destinasi Wisata Sungai Musi 

No Nama Wisata Jenis Wisata 

1 Jembatan Ampera Buatan manusia 

2 Benteng Kuto Besak (BKB) Sejarah 

3 Museum SMB II Sejarah 

4 Plaza BKB Buatan manusia 

5 Makam Cinde Walang Ziarah 

6 Pasar 16 Ilir Budaya 

7 Masjid Lawang Kidul Rohani 

8 Pabrik Pusri Buatan manusia 

9 Kampung Arab 10 Ulu Budaya 

10 Klenteng 10 Ulu Rohani 

11 Rumah Rakit Budaya 

12 Kampung Kapitan Budaya 
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No Nama Wisata Jenis Wisata 

13 Masjid Agung Rohani 

14 Kantor Walikota Sejarah 

15 Taman Purba Sriwijaya Sejarah 

16 Makam Ki Gde Ing Suro Tuo Ziarah 

17 Makam Ki Gde Ing Suro Mudo Ziarah 

18 Makam Kawah Tekurep Ziarah 

19 Kampung Arab 12 Ulu Budaya 

20 Makam Ki Merogan Ziarah 

21 Makam Bagus Kuning Ziarah 

22 Bukit Siguntang Sejarah 

23 Makam Sabokingking Ziarah 

24 Masjid Sungai Lumpur Rohani 

25 Masjid Suro Rohani 

26 Masjid Ki Merogan Rohani/Ziarah 

27 Kerajinan Songket 32 Ilir Budaya 

28 Kerajinan Ukir 19 Ilir Budaya 

29 Kerajinan Rotan 1 Ilir Budaya 

30 Sungai Musi Alam 

31 Pulau Kemaro Alam 

32 Pulau Kerto Alam 

33 Hutan Wisata Punti Kayu Alam 

Sumber: Dokumen RAKP Bappeda Kota Palembang 2014. 

 

 

2.12.2. Jumlah Kunjungan Wisatawan 

 Adanya program Visit Musi Year 2008 memberikan dampak yang 

signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan di Kota Palembang, baik 

wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Hal ini juga didukung 

dengan banyaknya jumlah destinasi wisata yang ada di sepanjang tepian Sungai 

Musi.  

 Sepanjang tahun 2016 tercatat jumlah kunjungan wisatawan yang datang 

ke Palembang adalah sebanyak 1.906.793 wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan 

sepanjang tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel II.4.  
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Tabel 2. 4. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Sungai Musi Tahun 2016 

 
 

2.12.3. Visi Misi Dinas Pariwisata Kota Palembang 

 Dalam rangka mendukung visi misi pemerintah Kota Palembang 

“Palembang Emas Tahun 2018” maka, Dinas Pariwisata Kota Palembang 

menetapkan visi misi tahun 2013-2018  berupa “Destinasi Wisata Sungai Berbasis 

Nilai Budaya dalam Menunjang Palembang Emas 2018.   

 

2.13. Angkutan Sungai Di Palembang 

 Berbagai kapal baik kapal barang maupun kapal penumpang lalu lalang 

di Sungai Musi dimana, Sungai Musi menjadi urat nadi bagi kapal barang dan 

penumpang baik yang berasal dari luar daerah maupun yang menuju ke daerah lain. 

Berikut adalah data jumlah kapal/angkutan sungai yang ada di kota Palembang. 
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Tabel 2. 5. Jumlah Angkutan Sungai di Sungai Musi 

No Jenis Angkutan Jumlah Armada 

1 Kapal Barang Besar 356 

2 Kapal Barang Kecil  417 

3 Tug Boat 208 

Total Angkutan Barang 981 

4 Perahu Ketek 4804 

5 Perahu Jukung 27 

6 Speed Boat 3525 

Total Angkutan Penumpang 8356 

Jumlah Total Angkutan Sungai 9337 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun 2016 

  

 Dari tabel diatas terlihat bahwa Perahu Ketek adalah jenis transportasi 

sungai yang paling banyak yaitu 4.804 buah dan setiap perahu memiliki daya 

tampung sebanyak 10 - 15 penumpang. Perahu ketek ini beroperasi melayani 

penumpang di sungai dengan sistem permintaan. Jenis angkutan ini tidak memiliki 

struktur formal untuk sistem rute perjalanan dan 95% tidak dilengkapi dengan 

peralatan keselamatan.  

 Dari jumlah tersebut terdapat 10% digunakan sebagai angkutan pariwisata 

yang melayani wisata sepanjang sungai Musi dalam Kota Palembang atau sekitar 

480 perahu. Dalam operasinya perahu ketek yang digunakan sebagai angkutan 

wisata Sungai Musi ini tergabung dalam beberapa paguyuban dan setiap paguyuban 

terdiri dari 40 perahu ketek.  

     

 



 
 

52 

 

2.14.  Model Service Quality (Servqual)  

 Model Servqual merupakan suatu cara untuk melakukan pengukuran 

kualitas jasa yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry dalam 

serangkaian penelitian mereka terhadap enam sektor jasa, yaitu reparasi peralatan 

rumah tangga, kartu kredit, asuransi, sambungan telepon jarak jauh, perbankan ritel, 

dan pialang sekuritas (1985, 1988, 1990, 1993, 1994).  Dalam serangkaian 

penelitian mereka terhadap sektor-sektor jasa tersebut, model ini juga dikenal 

dengan istilah Gap. Model ini berkaitan erat dengan model kepuasan pelanggan 

yang sebagian besar didasarkan pada pendekatan diskonfirmasi. Dalam pendekatan 

ini ditegaskan bahwa bila kinerja pada suatu atribut (attribute performance) 

meningkat lebih besar dari pada harapan (expectations) atau atribut yang 

bersangkutan, maka kepuasan (dan kualitas jasa) pun akan meningkat, begitu pula 

sebaliknya (Parasuraman et al, 1985).  Dalam model Servqual, kualitas jasa 

didefinisikan sebagai “penilaian atau sikap global berkenaan dengan superioritas 

suatu jasa” . Definisi pada tiga landasan konseptual utama, yakni:  

 1.  kualitas jasa lebih sukar dievaluasi konsumen dari pada kualitas barang.  

2.  persepsi terhadap kualitas jasa merupakan hasil dari perbandingan antara 

harapan pelanggan dengan kinerja aktual jasa.  

3.  evaluasi kualitas tidak hanya dilakukan atas hasil jasa, namun juga mencakup 

evaluasi terhadap proses penyampaian jasa.  

Menurut Parasuraman, terdapat 5 (lima) atribut untuk mengukur tingkat pelayanan 

kepada konsumen. Masing-masing atribut tersebut digunakan untuk mengetahui 

harapan (ekspektasi) dan persepsi pelanggan. Adapun uraian masing-masing atribut 

tersebut dapat dilihat berikut ini: 
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1. Bukti Fisik (Intangible) 

Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi serta 

kendaraan operasional (semua fasilitas yang nyata dan terlihat. 

2. Kehandalan (Realibility) 

Kemampuan perusahaan untuk menampilkan pelayanan yang dijanjikan 

secara tepat dan konsisten  (ketepatan waktu, kecakapan menanggapi 

keluhan pelanggan, memberikan pelayanan yang akurat).  

3. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan 

dapat menyelesaikan dengan cepat. Kecepatan pelayanan yang diberikan 

merupakan sikap tanggap dari petugas dalam memberikan pelayanan yang 

dibutuhkan. Sikap tanggap ini merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang 

ditunjukkan kepada pelanggan.  

4. Jaminan (Assurance) 

Mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan bersifat dapat 

dipercaya yang dimiliki pegawai, bebas dari bahaya, risiko dan keragu-

raguan. 

5. Empati (Emphaty) 

Meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik 

dan memahami kebutuhan pelanggan.                                                       

Model servqual meliputi analisis terhadap lima gap yang berpengaruh terhadap 

kualitas jasa, diantaranya:   

1.  Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen terhadap harapan 

pelanggan (knowledge gap). Kenyataan pihak manajemen perusahaan 
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tidak selalu dapat merasakan/memahami apa yang diinginkan para 

pelanggan secara akurat.   

2.  Gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan 

spesifikasi kualitas jasa (standarts gap).  

3.  Gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa (delivery gap) 

Gap ini muncul terutama pada jasa yang system penyampaiannya 

sangat tergantung pada konsumen.  

4. Gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal (communications 

gap). Harapan pelanggan seringkali dipengaruhi iklan/janji yang 

dibuat oleh perusahaan melalui komunikasi pemasaran. Resiko yang 

dihadapi bila janji yang sudah diberikan tidak dipenuhi, 

5.  Gap antara jasa yang dipersepsikan dan jasa yang diharapkan (service 

gap).  Terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja perusahaan dengan 

cara berlainan atau salah mempersepsikan kualitas jasa. Jika 

pelayanan yang diterima lebih baik dari pada pelayanan yang 

diharapkan atau setidaknya sama, maka perusahaan akan memperoleh 

citra dan dampak yang positif. Sebaliknya jika pelayanan yang 

diterima dirasakan lebih rendah dari pelayanan yang diharapkan, 

maka gap ini akan menimbulkan permasalahan bagi perusahaan. 
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Gambar 2. 2. Model Service Quality 

Sumber: Zeithaml V.A., et.al (1990) 

 

 Pengembangan model gap yang dikemukakan Parasuraman et al pada tahun 

1985, dikembangkan lebih lanjut dengan mengemukakan faktor-faktor penyebab 

gap 1 hingga 4, sedangkan gap 5 merupakan keseluruhan gap-gap tersebut. Menurut 

Parasuraman et al, di antara kelima gap tersebut, gap 5 merupakan gap terpenting. 

Kunci untuk menghilangkan gap tersebut adalah dengan menghilangkan gap 1 

hingga gap 4. Beberapa cara untuk menghilangkan gap 1 hingga gap 4 tersebut 

adalah sebagai berikut:   

Menghilangkan gap 1:  

- Memberikan kesempatan kepada para pelanggan untuk menyampaikan 

ketidak puasan mereka kepada perusahaan.  
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- Mencari tahu keinginan dan harapan para pelanggan perusahaan-

perusahaan sejenis. 

- Mencari tahu keinginan dan harapan para pelanggan melalui para 

perantara penjualan (intermediaries).  

- Melakukan penelitian yang mendalam terhadap pelanggan-pelanggan 

penting.  

- Membentuk suatu panel pelanggan.  

- Menanyakan kepuasan segera setelah bertransaksi dengan perusahaan. 

Melakukan studi komprehensif mengenai harapan pelanggan.  

- Menindak lanjuti temuan riset pemasaran seefektif mungkin.  

- Mempertinggi interaksi antara perusahaan dan para pelanggan.  

- Memperbaiki kualitas komunikasi antara sumber daya manusia didalam 

perusahaan.  

- Mengurangi birokrasi perusahaan.  

Menghilangkan gap 2:  

- Memperbaiki kualitas kepemimpinan perusahaan.  

- Mempertingi komitmen sumber daya manusia terhadap kualitas 

pelayanan.  

- Mendorong sumber daya manusia untuk lebih inovatif dan reseptif 

terhadap gagasan-gagasan baru.  

- Standarisasi pekerjaan-pekerjaan tertentu terutama yang rutin sifatnya.  

- Penetapan tujuan yang ingin dicapai secara efektif (atas dasar keinginan 

dan harapan para pelanggan).  
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Menghilangkan gap 3:  

- Memperjelas pembagian pekerjaan.  

- Meningkatkan kesesuaian antara sumber daya manusia, teknologi, dan 

pekerjaan.  

- Mengukur kinerja dan memberikan imbalan sesuai dengan kinerja.  

- Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sumber daya manusia 

yang lebih ”dekat” dengan para pelanggan.  

- Membangun kerjasama antara sumber daya manusia.  

- Memperlakukan para pelanggan seperti bagian dari keluarga besar 

perusahaan.   

Menghilangkan gap 4:  

- Memperlancar arus komunikasi antara unit promosi/ iklan dan unit 

operasi, antara unit penjualan dan unit operasi, dan antara unit 

personalia, pemasaran, dan operasi.  

- Memberikan layanan yang konsisten disemua tingkatan perusahaan.  

- Memberikan perhatian yang lebih besar pada aspek-aspek vital kualitas 

pelayanan.  

- Menjaga agar pesan-pesan yang disampaikan secara eksternal tidak 

membentuk harapan para pelanggan yang melebihi kemampuan 

perusahaan.  

- Mendorong para pelanggan untuk menjadi pelanggan yang baik dan setia. 

 

2.15. Metode  Importance Performance Analysis   



 
 

58 

 

 Teknik analisis ini dikemukakan pertama kali oleh Mortila and James dalam 

(Nasution, 2001). Dalam teknik ini responden diminta untuk merangking berbagai 

atribut atau elemen dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap atribut 

tersebut. Selain itu responden juga diminta merangking seberapa baik kinerja 

perusahaan dalam masing-masing atribut tersebut.    

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3. Model Importance Performance Analysis 

 

 Model ini menjelaskan konsep tentang loyalty pelanggan. Dari model ini 

dapat diketahui ada dua variabel utama yang menentukan kepuasan pelanggan yaitu 

expectation dan perceived performance. Expectation adalah harapan pelanggan 

terhadap produk yang diinginkan. Harapan ini dipengaruhi kebutuhan pribadi, 

pengalaman masa lalu, rekomendasi dari mulut ke mulut dan iklan. Sementara 

perceived performance adalah persepsi pelanggan terhadap penampilan, kinerja 

dari produk/produsen. Oleh karena kepuasan akan menimbulkan loyalitas 

pelanggan, maka loyalitas sebagai variabel endogenus disebabkan oleh suatu 

kombinasi dari kepuasan switching barriers dan voice. Switching barriers adalah 

yang berhubungan dengan jalur distribusi, persediaan produk, dan kemudahan 

mendapatkannya. Sementara voice  adalah keluhan dalam arti berhubungan dengan 

pelayanan terhadap konsumen saat atau pasca pembelian. Sehinggan dapat 
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disimpulkan bahwa importance performance analysis ini membandingkan antara 

expectation (harapan) dengan perceived performance (kinerja perusahaan) dalam 

mengukur kepuasan konsumen suatu perusahaan (Hidayatullah, 2006). 

Langkah Penggunaan Metode Importance Performance Analysis  

Skor pengukuran performans organisasi = persepsi X tingkat kepentingan. Langkah 

ini mengimplikasikan bahwa semakin besar score, semakin utama pula prioritasnya. 

Metode importance performance analysis dapat dimulai dengan (Hidayatullah, 

2006):  

1. Identifikasi atribut awal  

- Identifikasi tingkat kepentingan (harapan) tiap atribut   

- Identifikasi pelaksanaan (kinerja) pada tiap atribut.  

2 Menentukan keunggulan dan kelemahan layanan dengan analisis kuadran.  

- Menghitung jumlah kuesioner yang masuk  

- Menguji keandalan dan kesahihan butir dengan alat bantu Microsoft excel atau 

SPSS 

- Menentukan tingkat kesesuaian responden.  

- Menentukan skor rata-rata tingkat pelaksanaan/kepuasan dan tingkat 

kepentingan.  

- Menentukan nilai X yaitu rata-rata dari rata-rata skor tingkat 

pelaksanaan/kepuasan atas seluruh faktor atau atribut dan nilai   Y yaitu rata-

rata dari skor tingkat kepentingan seluruh faktor yang mempengaruhi 

kepuasan pelanggan.  

- Menjabarkan tingkat unsur-unsur tersebut ke dalam empat bagian diagram 

kartesius. 
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 Pada jasa akan menjadi sesuatu yang bermanfaat apabila didasarkan pada 

kepentingan pelanggan dan kinerjanya bagi perusahaan. Artinya, perusahaan 

seharusnya mencurahkan perhatiannya pada hal-hal yang memang dianggap 

penting oleh para pelanggan.   

 Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan (harapan) dan pelaksanaan 

(kinerja), maka akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat kesesuaian 

antara tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaannya. Tingkat kesesuaian adalah 

hasil perbandingan skor kinerja pelaksanaan dengan skor kepentingan. Tingkat 

kesesuaian inilah yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. 

 

2.16. Penelitian Terdahulu 

 Farida, (2011) melakukan penelitian mengenai Analisis Tingkat Kepuasan 

Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan Jasa Kereta Api Ekspres Pakuan 

JABODETABEK (Studi Kasus Kereta Api Ekspres Pakuan Bogor-Jakarta). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Index Performance 

Analysis. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 10 atribut yang menjadi 

prioritas utama untuk dilakukan perbaikan yatu: ketepatan jadwal kereta api, 

kemudahan dalam memperoleh informasi yang jelas, kecepatan dan ketepatan 

informasi yang dibutuhkan pelanggan, kecepatan merespon dalam kondisi darurat, 

kecepatan dalam merespon keluhan pelanggan, kemampuan petugas dalam 

melaksanakan tugasnya, keamanan dan kenyamanan, kenyamanan pada saat naik 

turun kendaraan, kebersihan di stasiun, kebersihan dalam kereta, kebersihan toilet 

kereta.  
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 Setyawan (2012) melakukan penelitian tentang Kualitas Layanan 

Transportasi (Studi Kasus Trans Jakarta Busway Di Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta.  Penelitian ini menggunakan alat analisis Service Quality sebagai 

alat ukur untuk mengetahui tingkat layanan yang diterima oleh pelanggan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa secara keseluruhan belum 

memenuhi harapan pelanggan dimana nilai service quality hanya sebesar -0,5396. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa terindikasi terdapat kesenjangan pelayanan 

antara harapan pelanggan dengan persepsi pelanggan terhadap pelayanan riil Trans 

Jakarta Busway.  

 Ginting (2012) melakukan penelitian tentang Analisis Kualitas Pelayanan 

Rawat Jalan Puskesmas Berastagi Kabupaten Karo. Penelitian ini menggunakan 

metode service quality sebagai ukur. Hasil dari pengukuran service quality 

dideskriftipkan melalui GAP atau kesenjangan dimana nilai gap antara persepsi dan 

harapan responden yang paling besar adalah dimensi assurance yaitu -0,52. Atribut 

yang memiliki nilai gap paling besar pada dimensi assurance terjadi pada “dokter 

melayani dengan ramah, sopan dan melakukan pemeriksaan dengan seksama.    

Sulistiyowati (2010) melakukan penelitian tentang Analisis Dimensi Service 

Quality Terhadap Asuhan Keperawatan Di Ruang Perawatan Umum I dan II Di RS 

Sentra Medika Cisalak. Penelitian ini menggunakan alat analisis Univariat dan 

Bivariat. Analisis tersebut digunakan untuk mendapatkan nilai kepuasan terhadap 

persepsi dan harapan. Selanjutnya masing-masing atribut dianalisis dengan 

menggunakan metode kartesius. Terdapat 3 dimensi service quality yang termasuk 

dalam kelompok kuadran I yaitu realibility (ketepatan waktu dalam melakukan 

tindakan), assurance (Perawat mengumumkan hasil tindakan dan Perawat 
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melakukan evalusi pada setiap tindakan), emphaty (Perawat mendengarkan keluhan 

pasien dan perawat memahami apa yang dirasakan oleh pasien. 

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu Farida (2011)  , 

Setyawan (2012), Ginting (2012) dan Budi (2010) terletak pada kegiatan analisis 

yang dilakukan yaitu analisis kepuasan konsumen yang menggunakan metode 

service quality.  Adapun identifikasi karakteristik responden sama dengan 

penelitian sebelumnya yaitu dilihat dari segi usia responden, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan perbulan.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam hal 

penentuan atribut, karena disesuaikan dengan objek yang diteliti yaitu dalam 

penelitian ini obyek penelitiannya adalah pelayanan perahu ketek sebagai angkutan 

wisata di Sungai Musi Kota Palembang baik dari sisi demand maupun dari sisi 

supply sedangkan, penelitian sebelumnya dilakukan pada moda transportasi kereta 

api dan trans Jakarta serta tingkat pelayanan pada sarana kesehatan berupa rumah 

sakit dan puskesmas.  

 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1.  Rancangan Penelitian  

Dalam penelitian ilmiah, metode penelitian diperlukan sebagai frame dalam 

melakukan research, analisa data, dan penyajian data sehingga terintegrasi dalam 

satu garis pemikiran dan tidak bias. Beberapa tipe penelitian antara lain penelitian 

deskriptif, eksplanatif dan eksploratif. Disamping itu ada beberapa jenis penelitian, 

antara lain penelitian survei, eksperimen, grounded research, kombinasi 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan analisa data sekunder (Singarimbun: 

1999). Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan 

penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan 

angka-angka untuk mengelompokkan karakteristik individu (Syamsudin dan 

Damiyanti: 2011). Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. 

Tujuan dalam penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu 

sebagaimana adanya. Sumber data menggunakan data primer melalui penyebaran 

kuesioner.  Kuisioner dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian untuk wisatawan dan 

untuk pakar. 

 

3.2.  Variabel Penelitian Kualitas Pelayanan  

Penulisan variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

komponen pelayanan dapat diturunkan dari dimensi pelayanan seperti yang 
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diungkapkan oleh Zeihaml et al (1990) yaitu lima dimensi yang sangat berpengaruh 

dalam menentukan penilaian kualitas pelayanan.  

Tabel 3. 1. Dimensi – Dimensi Pelayanan 

No Dimensi Keterangan 

1 Realibility Kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang 

dijanjikan yang dapat diandalkan dan akurat 

2 Responsivenees Kemauan untuk membantu dan menyediakan pelayanan 

yang tepat, cepat, dan tanggap 

3 Assurance Pengetahuan dan keramahan/sopan santun karyawan dan 

kemampuannya untuk dapat membangkitkan rasa 

kepercayaan dan percaya diri 

4 Emphaty Kepedulian dan perhatian kepada konsumen secara 

individual 

5 Tangibles Fasilitas nyata, penampilan fisik, peralatan, karyawan, 

dan alat – alat komunikasi 

Sumber : Zeihaml et al (1990)   

 

Atribut-atribut tersebut diatas digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan 

wisatawan terhadap pelayanan perahu ketek sebagai angkutan wisata di sungai 

Musi. Sedangkan atribut-atribut untuk menilai kelayakan secara teknis digunakan 

untuk responden pakar (in-depth interview) disusun terpisah dengan atribut 

pelayanan. 

 

3.3.   Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang digunakan dalam tesis ini menggunakan sejumlah 

teknik yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Teknik-teknik tersebut 

adalah: data sekunder dan survai. Data sekunder yang dikumpulkan berasal dari 

dokumentasi peraturan-peraturan pemerintah, buku-buku dan terbitan terbatas. 

Teknik survei untuk memperoleh informasi dari konsumen pengguna jasa 

digunakan kuesioner yang disusun sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, 

sehingga didapat informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian dengan 

tingkat validitas yang tinggi. Pilihan jawaban yang digunakan pada kuesioner telah 



 
 

65 

 

disediakan dan ditentukan terlebih dahulu (wawancara tertutup), sehingga tidak 

memungkinkan diperoleh jawaban lain dan skala yang digunakan adalah Skala 

Likert dari 1 sampai dengan 5.  

Mutu jasa atau produk dapat juga diindeks dengan kekuatan jawaban 

menuju ke setiap butir kepuasan. Format tipe Likert dirancang untuk 

memungkinkan pelanggan menjawab dalam berbagai tingkatan pada setiap butir 

yang menguraikan jasa/produk (Supranto: 1997). Adapun di dalam skala likert, 

tingkat kepentingan responden terhadap suatu pertanyaan dalam angket 

diklafikasikan sebagai berikut : 

- Sangat penting, dengan simbol ( SP ).   

- Penting, dengan simbol ( P )   

- Cukup penting, dengan symbol (CP) 

- Kurang penting, dengan simbol ( KP )  

- Tidak penting, dengan simbol ( TP ) 

Penilaian skor yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan harapan 

sebagai berikut :   

1. Menggantikan sementara untuk penggantian untuk huruf pilihan pada setiap 

item. Harga sementara yang diberikan untuk setiap kategori jawaban dapat 

dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 3. 2. Skala Klasifikasi Jawaban 

Klasifikasi Jawaban Skor 

Tidak Penting 1 

Kurang Penting 2 

Cukup Penting 3 

Penting 4 

Sangat Penting 5 
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2. Menyusun tabel yang berisi harga-harga sementara tersebut berdasarkan 

responden dan butiran pertanyaan.   

3. Menghitung frekuensi pilihan jawaban pada tiap-tiap butir, lalu dijumlah 

pada setiap item atau butir.   

4. Menganalisa data pada tahap kedua untuk mengetahui kesahihan dan 

keandalan.   

Temuan kualitatif akan disajikan secara terkombinasi dengan data kuantitatif. 

Perkembangan terbaru dari profesi evaluasi telah memungkinkan penggunaan 

metode berganda, termasuk di dalamnya kombinasi dari data kuantitatif dan 

kualitatif. 

Sedangkan kuisioner untuk pakar dibuat lebih sederhana dengan menyajikan 

pertanyaan-pertanyaan secara teknis dengan memilih salah satu kondisi yang ada di 

lapangan (layak atau tidak layak).  

 

3.4.  Populasi dan Sampling  

Populasi adalah keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang 

ingin diteliti (Sugiarto: 2001). Identifikasi populasi merupakan langkah awal dalam 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui siapa yang menjadi responden. Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah para pengguna jasa transportasi Perahu Ketek 

yang digunakan pada kegiatan wisata.  Sampel adalah sebagian atau wakil dari 

populasi yang akan diteliti (Arikunto: 2006). Sampel adalah sebagian anggota dari 

populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan 

dapat mewakili populasinya, sedangkan banyaknya anggota suatu sampel disebut 

ukuran sampel. Penggunaan sampel didasarkan pada berbagai pertimbangan 

sebagai berikut:   

1.  Seringkali tidak mungkin mengamati seluruh anggota populasi.   
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2.  Pengamatan terhadap seluruh anggota populasi dapat bersifat merusak.   

3.  Menghemat waktu, biaya dan tenaga. 

4.  Mampu memberikan informasi yang lebih menyeluruh dan mendalam.  

 Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik 

sampling kuota. Quota Sampling yang merupakan jumlah subjek yang akan diteliti 

ditetapkan lebih dahulu. Jika quontum telah ditentukan mulailah penelitian dan 

tentang siapa yang akan dijadikan responden, terserah kepada tim pengumpul data. 

Khusus untuk pakar jumlah responden tidak dihitung berdasarkan populasi 

akan tetapi ditentukan berdasarkan kepakaran seperti pemerintah, akademisi 

ataupun profesional. Jumlah responden in-depth interview ditentukan minimal 5 

(lima) responden. 

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara observasi langsung, 

wawancara, dan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data primer, (kuisioner), 

sedangkan untuk mendapatkan data sekunder berasal dari studi pustaka. Metode 

pemilihan sampel yang digunakan yaitu metode purposive sampling. Responden 

tersebut adalah pelanggan atau wisatawan yang menggunakan perahu ketek yang 

telah atau sedang melakukan perjalanan wisata di sungai Musi Palembang dan 

bersedia menjadi responden. Pemilihan tersebut dilakukan setiap hari selama 

penelitian di obyek pariwisata yang ada di sepanjang tepian sungai Musi. Jumlah 

responden dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin dalam Umar (2005) 

yaitu: 

n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

n = jumlah sampel 
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N = jumlah populasi 

e = persentase kelongaran ketidaktelitian karena kesalahan sampel   yang masih bisa 

di toleril sebesar 10 %. 

Diketahui jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Palembang periode 

Januari sampai dengan Desember 2016 adalah sebanyak 1.906.793 wisatawan 

sehingga diperoleh sampel sejumlah: 

 

n = 
1.906.793

1+1.906.793 (0,1)2
 = 99,9 = 100 

 

Berdasarkan perhitungan maka jumlah responden yang akan diambil adalah 

sebanyak 100 orang responden. Selain wisatawan yang dipilih menjadi responden 

maka, dalam penelitian ini juga akan melibatkan ekspert dalam pengisian kuisioner 

melalui metode in-depth interview.  

 

3.6. Atribut Kualitas Pelayanan dan Aspek Teknis Perahu Ketek 

3.6.1. Atribut Kualitas Pelayanan Perahu Ketek 

 Atribut ini hanya digunakan untuk memperoleh persepsi dan harapan 

wisatawan atas layanan yang diperoleh dari perahu ketek. 

1. Reliability 

- Kemudahan menjangkau dermaga 

- Ketersediaan informasi pelayanan 

- Waktu tempuh menuju obyek wisata 

- Kemampuan memberikan pelayanan kepada wisatawan 

- Kemudahan dalam memperoleh informasi yang jelas. 

2. Responsiveness 

- Waktu tunggu moda 

- Ketersediaan informasi tentang destinasi 
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- Waktu tempuh menuju destinasi 

- Kejelasan tarif yang ditawarkan 

- Ketersediaan layanan komunikasi pelanggan  

 

3. Assurance 

- Keramahan dan kesopanan petugas dalam melayani wisatawan  

- Kemampuan petugas dalam melaksanakan pekerjaannya 

- Keamanan dan kenyamanan saat berada di dermaga (tempat duduk, 

berteduh) 

- Ketersediaan asuransi dan atau jaminan keselamatan 

 

4. Emphaty 

- Kemampuan petugas memberikan informasi dengan bahasa yang 

mudah dimengerti 

- Kesediaan karyawan untuk menghargai dan melayani serta 

mengutamakan kebutuhan wisatawan 

- Kejujuran dan kesabaran karyawan/petugas dalam memberikan 

pelayanan 

- Kemampuan memberikan pelayanan kepada wisatawan (membantu 

naik turun dll) 

 

5. Tangible 

- Ketersediaan alat pelampung 

- Kebersihan dalam moda 

- Kenyamanan tempat duduk 

- Ketersedian informasi rute perjalanan 

- Tampilan visual moda 

- Kemudahan naik turun moda 
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3.6.2. Atribut Aspek Teknis Perahu Ketek 

 Atribut ini digunakan untuk mengetahui pendapat para expert terhadap 

aspek teknis perahu ketek sebagai angkutan wisata di Sungai Musi kota Palembang. 

Adapun atribut aspek teknis perahu ketek dapat dilihat pada tabel III.3 berikut:  

Tabel 3. 3. Atribut Aspek Teknis Perahu Ketek 

No Atribut Data Umum Eksisting 

1 Ukuran perahu ketek 12 meter 6 – 12 meter 

2 Kapasitas Penumpang 20 orang 10 – 15 orang 

3 Pelampung Wajib Tidak semua memiliki 

pelampung 

4 Fungsi Perahu Ketek Angkutan penumpang 

dan barang jarak pendek 

Angkutan penumpang 

dan barang jarak pendek 

5 Tampilan Perahu Standart Angkutan 

Pariwisata 

Tradisional 

6 Lebar Perahu 2 meter 1,5 – 4 meter 

7 Tinggi Perahu Maksimal 1,5 meter 1,2 meter 

8 Tonase Perahu Maks 7 GT Kurang dari 5 GT 

9 Material Kayu & Fibre Kayu 

10 Asuransi Wajib Tidak Ada 

11 Ukuran Dermaga N= (1,1 x L) dan Lebar 

1,5 meter 

4 x 6 meter dan 6 x 30 

meter 

12 Desain Dermaga Ponton & Lantai Kayu Ponton Terbuka & Plat 

Baja 

13 Kelengkapan Dermaga Tempat Duduk & Tempat 

Berteduh 

Tidak Ada 

14 Tambatan Perahu Kayu, Beton & Baja Kayu, Dinding Dermaga 

15 Kemanan Alur 

Pelayaran 

Disesuaikan dengan 

kondisi sungai dan danau 

Aman (Pelindo) 

16 Pos Keamanan Tidak Ada Tidak Ada 

17 Rambu Pelayaran Wajib Tidak Ada 

18 Sistim Navigasi Wajib Tidak Ada 

19 Papan Informasi Di 

Dermaga 

Wajib Tidak Ada 

20 Hotline Darurat Wajib Tidak Ada 

Sumber: Mulyana dalam Sari 2008, Permen Menteri Kelautan No. PER.50/MEN/2011 & 

Dishub Kota Palembang 2016 

 

3.7. Pengujian Alat Ukur  

Setelah tahap penyebaran kuesioner, selanjutnya dilakukan pengujian alat 

ukur. Adapun pengujian alat ukur yang dilakukan adalah sebagai berikut:  
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1. Uji Validitas   

Pada tahap ini dilakukan awal data hasil kuesioner yaitu keharusan 

kuesioner bersifat valid dan reliabel. Syarat alat ukur dikatakan valid apabila 

koefisien korelasi antara skor item dengan total skor atribut adalah lebih 

besar dari nilai kritis. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

butir-butir pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner yang digunakan 

sebagai alat pengumpul data betul-betul valid dan mampu mengukur konsep 

yang akan diukur dalam penelitian ini.  Validitas alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji validitas dengan  product pearson moment. 

Validitas konstruk dilakukan untuk menguji kevalidan tiap atribut kuesioner 

terhadap konstruknya. Penggunaan validitas konstruk dapat dipandang 

sebagai suatu konsep yang menyatukan bukti validitas untuk semua tipe 

validitas, termasuk validitas isi dan criterion-related validity (Cohen: 1999). 

Uji kolerasi product pearson moment. 

 

2. Realibilitas  

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir pertanyaan 

yang terdapat dalam kuesioner yang digunakan sebagai alat pengumpul data 

betulbetul reliabel dalam arti bahwa alat pengumpul data tersebut tetap 

konsisten untuk mengukur suatu gejala yang sama dari beberapa responden. 

Koefisien reliabilitas  berkisar antara 0,00 – 1,00. Dalam uji reliabilitas ini 

banyak cara yang dapat dilakukan, tetapi dalam penelitian ini menggunakan 

metode Cronbach Alpha. Alat ukur dikatakan reliabel jika memiliki 

koefisien alpha lebih besar dari 0,70.  Kuisioner dikatakan reliabel jika r 

hasil lebih besar dari r tabel (r hasil > r tabel), dengan r tabel. Semakin besar 



 
 

72 

 

nilai alpha Cronbach, maka semakin tinggi tingkat reliabilitas penelitian 

yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penghitungan validitas menggunakan 

Microsoft Excel dan reliabilitas menggunakan software SPSS 12.0 for 

windows. 

 

3.8.  Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

H0 : Tidak terdapat kesenjangan antara Harapan Pelanggan dengan Pelayanan  

              yang diterima pelanggan. 

H1  :  Terdapat kesenjangan antara Harapan Pelanggan dengan Pelayanan yang  

              diterima pelanggan  

Dengan demikian, pengujian Hipotesis penelitiannya adalah : 

 Jika XP - XH = 0; maka terima H0 dan tolak H1  

Jika XP - XH ≠ 0; maka tolak H0 dan terima H1  

Interpretasi hasil perhitungan sebagai berikut :  

Jika XH -  XP > 0 maka H > P; pelanggan kurang puas atas pelayanan yang diterima  

Jika XH -  XP = 0 maka H = P; pelanggan puas atas pelayanan yang diterima  

Jika XH -  XP < 0 maka H < P; pelanggan lebih dari puas atas pelayanan yang 

diterima atau mengalami kondisi ideal. 

 

3.9.  Analisis Data dan Pengukuran Service Quality  

Model Service Quality didasarkan pada asumsi bahwa konsumen 

membandingkan kinerja jasa pada atribut-atribut relevan dengan standar 

ideal/sempurna untuk masing- masing atribut jasa.  Penilaian kualitas jasa 

menggunakan model Servqual mencakup perhitungan perbedaan diantara nilai 
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yang diberikan pada pelanggan untuk setiap pasang pertanyaan berkaitan dengan 

harapan dan persepsi. Skor service quality untuk setiap pasang pertanyaan bagi 

masing-masing pelanggan dapat dihitung berdasarkan rumus berikut : 

 

Skor Servqual : Skor Persepsi – Skor Harapan ..............................................(1) 

 

Pengukuran hasil survei dapat dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata 

harapan dengan persepsi dan tiap butir instrumen. Dengan demikian akan 

didapatkan Gap / kesenjangan, yaitu selisih kenyataan dan harapan. Hasil > - 1 (ex: 

-0, 40) berarti baik; dan hasil <-1 (ex: -1, 20) berarti kurang baik. Pada prinsipnya 

data yang diperoleh melalui instrumen Servqual dapat dipergunakan untuk 

menghitung skor gap kualitas jasa pada level secara rinci: 

a. item-by-item analisys,  misal P1 – H1, P2 – H2, dst.  

b. Dimensi-by-dimensionalisys,  contoh: (P1 + P2 + P3 + P4 / 4) – (H1 + H2 

+ H3 + H4 / 4) dimana P1 sampai P4 dan H1 sampai H4 mencerminkan 4 

pernyataan persepsi dan harapan berkaitan dengan dimensi tertentu.  

c. Perhitungan ukuran tunggal kualitas jasa / Gap Servqual yaitu  (P1 + P2 + 

P3…..+ P22 / 22) – ( H1 + H2 + H3 +…..+ H22 / 22) d. Untuk menganalisis 

kualitas akan jasa pelayanan yang telah diberikan, maka digunakan rumus: 

Qualitas (Q) = 
𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒑𝒔𝒊 (𝑷)

𝑯𝒂𝒓𝒂𝒑𝒂𝒏 (𝑯)
 …………………...……………………..(2) 

Jika kualitas (Q) = 1, maka kualitas pelayanan dikatakan baik 

Kelemahan Model Service Quality  

Kelemahan pokok model SERVQUAL antara lain terletak pada adanya 

kenyataan bahwa antara harapan dan yang dipersepsikan tidak berkorelasi 

dan untuk setiap responden yang berbeda dapat memberikan hasil yang 
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bervariasi. Selain itu, konsep harapan didefinisikan secara luas dan 

mengarah ke multitafsir serta mengakibatkan operasionalisasi SERVQUAL 

terbuka untuk interpretasi ganda (Ladhari: 2008). Faktor-faktor dimensi 

SERVQUAL menunjukkan kelemahan dalam validitas konvergen. Sejumlah 

peneliti tidak dapat setuju pada dimensi yang berbeda untuk harapan, 

persepsi dan nilai kesenjangan. Nilai persepsi mengungguli skor 

kesenjangan SERVQUAL dalam memprediksi evaluasi keseluruhan 

layanan. SERVQUAL hanya berfokus pada proses pemberian layanan 

daripada hasil pertemuan layanan. SERVQUAL dasarnya cacat, sebagian 

peneliti berpendapat bahwa kualitas layanan merupakan agregasi dari 

berbagai sub-dimensi kualitas dan kualitas layanan adalah membangun 

secara bertingkat serta multi dimensi (Brady: 2001). 

 

Diagram Kartesius  

Untuk mendapatkan gambaran apa yang harus diperbuat untuk diperbaiki 

keadaan digunakan diagram Kartesius. Diagram kartesius merupakan suatu 

bagan yang dibagi atas empat bagian yang dibatasi oleh dua buah garis yang 

berpotongan tegak lurus pada titik-titik ( x, y ), dimana x merupakan rata-

rata dari rata-rata skor tingkat pelaksanaan atau kepuasan pelanggan atas 

seluruh faktor atau atribut dan   y  adalah rata-rata dari ratarata skor tingkat 

kepentingan seluruh faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.  

 

Kuadran 1 

Prioritas Utama 

Kuadran 2 

Pertahankan 

Kuadran 3 

Prioritas Rendah 

Kuadran 4 

Berlebihan 

 

 

Gambar 3. 1. Diagram Kartesius 

Harapan Y 

X Persepsi 

Y 

X 
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Keterangan:   

1.   Kuadran 1,  adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap 

penting oleh pelanggan tetapi pada kenyataannya faktor-faktor ini 

belum sesuai seperti yang di harapkan (kenyataan yang diperoleh 

masih sangat rendah). Variabel-variabel yang masuk dalam kuadran 

ini harus ditingkatkan dengan cara perusahaan tetap berkonsentrasi 

pada kuadran ini.   

2.   Kuadran 2,  adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap 

penting oleh pelanggan dan faktor-faktor yang dianggap oleh 

pelanggan sudah sesuai dengan yang diharapkannya. Variabel-

variabel yang termasuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan, 

karena variabel ini yang menjadikan produk tersebut memiliki 

keunggulan di mata pelanggan.   

3.   Kuadran 3, adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap 

kurang penting oleh pelanggan dan pada kenyataannya biasa saja atau 

tidak terlalu istimewa. Variabel-variabel yang termasuk dalam 

kuadran ini dapat dipertimbangkan untuk dihilangkan karena 

pengaruhnya  terhadap manfaat yang dirasakan oleh pelanggan amat 

kecil.    

4.   Kuadran 4,  adalah wilayah yang memuat faktor-faktor yang dianggap 

kurang penting oleh pelanggan, tetapi pada kenyataannya diterima 

atau dirasakan terlalu berlebihan. Variabel-variabel yang termasuk 

dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan untuk dikurangi, sehingga 

perusahaan dapat menghemat biaya. Selanjutnya setiap butir 
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instrumen ditempatkan pada bagian diagram tersebut sesuai dengan 

rata-rata kepentingan / harapan dan persepsi apa yang dialami 

sehingga dapat diketahui butir-butir mana yang berada ditiap bagian. 

 Setelah proses analisis dengan menggunakan metode service quality dan 

analisis index performance analysis selesai dilakukan maka hasil dari analisis 

tersebut akan dielaborasi dengan hasil pendapat para pakar terhadap aspek teknis 

perahu ketek untuk membuat justifikasi terhadap kualitas pelayanan maupun 

peningkatan kualitas secara teknis. Justifikasi ini akan digunakan untuk menyusun 

rekomendasi bagi pemerintah kota Palembang sebagai acuan untuk meningkatkan 

kualitas layanan baik dari segi kepuasan pelayanan (demand) maupun dari segi 

teknis (supply).  

 

3.10. Metode In-depth Interview 

Menurut Sugiyono (2008) dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif  

terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, 

dokumentasi dan gabungan /triangulasi. Dalam penelitian ini salah satu metode 

yang digunakan adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara 

merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan 

yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di 

mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama 

(Sutopo: 2006). 
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Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari 

interview adalah kontak langsung dengan tatap muka  (face to face relation ship) 

antara si pencari informasi (interviewer atau informan hunter) dengan sumber 

informasi (Sutopo: 2006). 

Jenis interview meliputi interview bebas, interview terpimpin, dan interview 

bebas terpimpin (Sugiyono: 2008). Interview bebas, yaitu pewawancara bebas 

menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang dikumpulkan. 

Interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan 

membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Interview bebas terpimpin, 

yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai 

responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifitas pertanyaan, 

kontak mata, dan kepekaan non verbal. Dalam mencari informasi, peneliti 

melakukan dua jenis wawancara, yaitu autoanamnesa/wawancara yang dilakukan 

dengan subjek atau responden dan aloanamnesa/wawancara dengan keluarga 

responden (Sugiyono: 2008). Beberapa tips saat melakukan wawancara adalah 

mulai dengan pertanyaan mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan 

multiple, jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum building raport, ulang 

kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif. 

Wawancara adalah merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu (Esterberg: 2002). Wawancara juga merupakan alat 

mengecek ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang 
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diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi langsung antara 

peneliti dan responden. 

Menurut (Moleong: 2005) wawancara mendalam merupakan proses 

menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan 

fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode 

wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. 

Dalam wawancara mendalam melakukan penggalian secara mendalam 

terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud diadakan 

wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Penggalian yang 

dilakukan untuk mengetahui pendapat mereka berdasarkan  perspective responden 

dalam memandang sebuah permasalahan. Teknik wawancara ini dilakukan oleh 

seorang pewawancara dengan mewawancarai satu orang secara tatap muka (face to 

face). 

Kegunaan atau manfaat dilakukannya wawancara-mendalam adalah : 

1. Topik/pembahasan masalah yang ditanyakan bisa bersifat kompleks 

atau sangat sensitif. 

2. Dapat menggali informasi yang lengkap dan mendalam mengenai sikap, 

pengetahuan, pandangan responden mengenai masalah. 

3. Responden tersebar maksudnya bahwa siapa saja bisa mendapatkan 

kesempatan untuk diwawancarai namun berdasarkan tujuan dan maksud 

diadakan penelitian tersebut. 
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4. Responden dengan leluasa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan 

tanpa adanya tekanan dari orang lain atau rasa malu dalam 

mengeluarkan pendapatnya. 

5. Alur pertanyaan dalam wawancara dapat menggunakan pedoman 

(guide) atau tanpa menggunakan pedoman. Jika menggunakan pedoman 

(guide), alur pertanyaan yang telah dibuat tidak bersifat baku tergantung 

kebutuhan dilapangan. 

Sedangkan kelemahan dari wawancara mendalam ini adalah adanya 

keterikatan emosi antara ke duanya (pewawancara dan orang yang diwawancarai), 

untuk itu diperlukan kerjasama yang baik antara pewawancara dan yang 

diwawancarainya. 

Materi dalam wawancara mendalam tergantung dari tujuan dan maksud 

diadakannya wawancara tersebut. Agar hasil dari wawancara tersebut sesuai 

dengan tujuan penelitian, diperlukan keterampilan dari seorang pewawancaranya 

agar nara sumbernya (responden) dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan 

pertanyaan yang diajukan. Beberapa teknik dalam wawancara agar berjalan dengan 

baik, adalah: 

a. Menciptakan dan menjaga suasana yang baik. 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara : 

- Adakan pembicaraan pemanasan: dengan menanyakan biodata 

responden (nama, alamat, hobi dll), namun waktunya jangan terlalu 

lama (± 5 menit). 
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- Kemukakan tujuan diadakannya penelitian, dengan maksud agar 

responden memahami pembahasan topik yang akan ditanyakan dan 

supaya lebih transparan kepada responden (adanya kejujuran). 

- Timbulkan suasana bebas: maksudnya responden boleh melakukan 

aktifitas yang lain ketika sesi wawancara ini berlangsung sehingga 

memberikan rasa “nyaman” bagi responden (tidak adanya tekanan), 

misalnya responden boleh merokok, minum kopi/teh, makan dan lain-

lain. 

- Timbulkan perasaan bahwa ia (responden) adalah orang yang penting, 

kerjasama dan bantuannya sangat diperlukan: bahwa pendapat yang 

responden berikan akan dijaga kerahasiannya dan tidak ada jawaban 

yang salah atau benar dalam wawancara ini. Semua pendapat yang 

responden kemukakan sangat penting untuk pelaksanaan penelitian ini. 

b. Mengadakan probing 

Probing adalah cara menggali keterangan yang lebih mendalam, hal ini 

dilakukan karena : 

- Apabila jawaban tidak relevan dengan pertanyaan 

- Apabila jawaban kurang jelas atau kurang lengkap 

- Apabila ada dugaan jawaban kurang mendekati kebenaran 

c. Tidak memberikan sugesti untuk memberikan jawaban-jawaban tertentu 

kepada responden yang akhirnya nanti apa yang dikemukakan 

(pendapat) responden bukan merupakan pendapat dari responden itu 

sendiri 
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d. Intonasi suara 

Jika pewawancara merasa lelah atau bosan atau tidak suka dengan 

jawaban responden, hendaknya intonasi suara dapat dikontrol dengan 

baik agar responden tetap memiliki rasa “nyaman” dalam sesi wawancara 

tersebut. Hal yang dapat dilakukan misalnya; mengambil minum, 

ngobrol hal yang lain, membuat candaan dll) 

e. Kecepatan berbicara 

Agar responden dapat mencerna apa yang ditanyakan sehingga 

memberikan jawaban yang diharapkan oleh pewawancara 

f. Sensitifitas pertanyaan 

Pewawancara mampu melakukan empati kepada responden sehingga 

membuat responden tidak malu dalam menjawab pertanyaan tersebut 

g. Kontak mata 

Agar responden merasa dihargai, dibutuhkan selama proses wawancara 

tersebut 

h. Kepekaan non verbal 

Pewawancara mampu melihat gerakan dari bahasa tubuh yang 

ditunjukan oleh responden, misalnya responden merasa tidak nyaman 

dengan sikap yang ditunjukan oleh pewawancara, pertanyaan atau hal 

lainnya. Karena hal ini dapat menyebabkan informasi yang diterima tidak 

lengkap 

i. Waktu 

Dalam pelakasanaan wawancara mendalam ini pewawancara dapat 

mengontrol waktu. Hal ini dikuatirkan responden dapat menjadi bosan, 
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lelah sehingga informasi yang diharapkan tidak terpenuhi dengan baik. 

Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan wawancara-mendalam yang 

dilakukan secara tatap muka adalah 1-2 jam, tergantung isu atau topik 

yang dibahas. 

Sebelum dilakukan wawancara-mendalam, perlu dibuatkan pedoman 

(guide) wawancara. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pewawancara dalam 

menggali pertanyaan serta menghindari agar pertanyaan tersebut tidak keluar dari 

tujuan penelitian. Namun pedoman (guide) wawancara tersebut tidak bersifat baku 

dan dapat dikembangkan dengan kondisi pada saat wawancara berlangsung dan 

tetap pada koridor tujuan diadakannya penelitian tersebut. 

Agar dalam pembuatan report serta analisa wawancara mendalam berjalan 

dengan baik, diperlukan alat dokumentasi untuk menunjang pelaksanaan 

wawancara-mendalam tersebut. Alat dokumentasi adalah : 

1. Recoder (alat perekam suara) 

Hal ini bertujuan untuk memudahkan pewawancara mengingat kembali 

mengenai wawancara yang telah dilakukan. Sehingga dapat membantu 

dalam pembuatan report dan analisanya. 

2. Kamera 

Dilakukan untuk kepentingan arsip dan juga untuk mencegah terjadinya 

pelaksanaan wawancara dengan responden yang sama agar informasi 

yang diberikan tidak bias 

3. Catatan lapangan 

Hal ini dilakukan sebagai informasi tambahan (faktor pendukung) dalam 

melakukan analisa. 
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3.11. Metodologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2. Metodologi 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis mengenai Tingkat Pelayanan Perahu Ketek Sebagai 

Angkutan Wisata Di Sungai Musi Kota Palembang dari sisi pengguna (demand) 

dan dari sisi teknis (supply), maka didapat beberapa kesimpulan dan rekomendasi, 

yaitu:  

1. Dari sisi pengguna (demand), secara keseluruhan pelayanan perahu ketek 

sebagai angkutan wisata di Sungai Musi Kota Palembang adalah buruk dimana,  

nilai rata-rata pengukuran dengan metode service quality sebesar -1,81 (buruk). 

Terdapat 10 (sepuluh) atribut yang memiliki nilai gap yang tinggi antara 

harapan dan persepsi atau masih burukyaitu: ketersediaan alat pelampung, 

ketersediaan asuransi dan atau jaminan keselamatan, ketersediaan informasi 

rute perjalanan di dermaga, kejelasan tarif yang ditawarkan, kecepatan dalam 

merespon keluhan dan permasalahan pelanggan, kecepatan dalam menangani 

kondisi darurat selama diatas moda, ketersediaan informasi tentang destinasi, 

keamanan dan kenyamanan saat berada di dermaga, kebersihan moda dan 

kejujuran dan kesabaran karyawan dalam memberikan pelayanan.  

2. Berdasarkan penilaian para pakar melalui in-dept interview menunjukkan 

bahwa secara teknis perahu ketek berikut infrastruktur lainnya kondisinya 

belum layak, hal ini terlihat dari nilai rata-rata yang hanya 2,42 dan satisfaction 

index sebesar 0,48. Adapun atribut yang memiliki nilai belum layak meliputi: 
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pelampung, asuransi, desain dermaga, kelengkapan dermaga, tambatan 

dermaga, pos keamanan, rambu pelayaran, sistem navigasi, papan informasi di 

dermaga dan hotline darurat.  

3. Untuk mendukung program pemerintah Kota Palembang dan pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan tentang pembangunan pariwisata berbasis air di 

Kota Palembang maka, diperlukan kerjasama antar instansi atau dengan pelaku 

industri pariwisata dalam pembagian tugas untuk melakukan peningkatan 

kualitas pelayanan perahu ketek. Adapun yang perlu terlibat dalam kerjasama 

perbaikan adalah Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Informasi dan 

Komunikasi, Dinas Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat, Jasa Raharja dan pelaku industri pariwisata. 

4. Belum adanya standart teknis perahu ketek sehingga diperlukan usulan standart 

teknis perahu ketek sebagai pedoman desain awal perbaikan kualitas perahu 

ketek dan infrastruktur pendukungnya. Adapun usulan standart yang 

diperlukan adalah, ukuran perahu, kapasitas perahu, pelampung, tampilan 

perahu, desain dermaga, asuransi dan papan informasi. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka dapat disampaikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Diperlukan kajian lebih lanjut tentang perahu ketek sebagai penunjang 

kegiatan pariwisata di Sungai Musi Kota Palembang untuk mencapai 

tingkat kenyamanan wisatawan. 
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2. Pemerintah perlu menyusun standart teknis perahu ketek sebagai 

angkutan wisata di Sungai Musi Kota Palembang. 

3. Pemerintah Kota Palembang dan atau pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan perlu menyusun skema keterlibatan beberapa stakeholder yang 

bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan setiap komponen. 

4. Pemerintah Kota Palembang dana tau pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan perlu memberikan pelatihan ketukangan terhadap para pengrajin 

perahu Ketek yang ada di Kota Palembang.  

5. Evaluasi terhadap kinerja perahu ketek sebagai angkutan wisata secara 

berkala. 
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