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ABSTRACT 

THE LEVEL OF COMMUNITY SATISFACTION ABOUT ONLINE TICKETING 

SYSTEM OF GENERAL COMPANY OF LAMPUNG 

By 

Tiara Mustika Asih 

Public service becomes a necessity that must be fulfilled by the Government. The government 

as a provider of services for the community is required to provide quality services. Perum 

Damri is one of the BUMD engaged in transportation services. The role of transportation is 

big enough to be supported by an adequate quality improvement. Passenger satisfaction can 

be achieved if the quality of service provided can be fulfilled by transportation service 

providers both owned by the government and private. Perum Damri Lampung continues to 

improve and bring innovation in the management and implementation of a more innovative 

and creative service with various facilities in it with the creation of innovations through the 

online ticketing system. Efforts to improve the quality of public service is one of which is 

done by knowing the influence of satisfaction used as a benchmark to know the satisfaction of 

the community. This research aims to determine how the level of public satisfaction of online 

ticketing system Perum Damri Lampung. The subject of this study is a DAMRI passenger who 

uses an online ticketing system. This research uses quantitative descriptive methods by giving 

kuisoner to 100 respondents that are done in a random time. Analyses used using descriptive 

analysis and univariate analysis. The results of descriptive and univariate analyses showed 

that the average public satisfaction of Damri's online ticketing system was significantly 

different from the lower threshold of 72%. Based on results the test can be concluded that the 

percentage of public satisfaction gained in this case shows the overall passenger bus Damri 

in the city of Lampung has demonstrated a sense of satisfaction against online ticketing 

system. 

Keywords : The Level Of Community Satisfaction , Online ticketing system 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAK 

TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT MENGENAI SISTEM TIKET ONLINE 

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI LAMPUNG 

Oleh 

Tiara Mustika Asih 

Pelayanan publik menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah 

sebagai penyedia jasa bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang 

berkualitas. Perum Damri adalah salah satu BUMD yang bergerak dibidang pelayanan 

transportasi. Peran transportasi yang cukup besar perlu ditunjang dengan adanya peningkatan 

kualitas yang memadai. Kepuasan penumpang dapat tercapai apabila kualitas pelayanan yang 

diberikan dapat dipenuhi oleh penyedia jasa transportasi baik milik pemerintah maupun 

swasta. Perum Damri Lampung terus melakukan perbaikan dan menghadirkan inovasi dalam 

pengelolaan dan penyelenggaraan pelaynan yang lebih inovatif dan kreatif dengan berbagai 

kemudahan didalamnya dengan dibentuknya inovasi melalui sistem tiket online. Upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik salah satunya dilakukan dengan mengetahui pengaruh 

kepuasan yang dipergunakan sebagai tolak ukur sehingga mengetahui bagaiamana kepuasan 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap sistem tiket online Perum Damri Lampung. Subyek penelitian ini adalah 

penumpang damri yang menggunakan sistem tiket online. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif dengan memberikan kuisoner kepada 100 responden yang 

dilakukan secara random. Analisis yang digunakan menggunakan analisis deskriptif dan 

analisis univariat. Hasil analisis deskriptif dan univariat menunjukan rata-rata kepuasan 

masyarakat terhadap sistem tiket online Damri berbeda signifikan dengan ambang batas 

bawah kategori puas sebesar 72%. Berdasarkan hasi pengujian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa presentase kepuasan masyarakat yang didapatkan dalam hal ini menunjukkan secara 

keseluruhan penumpang bus damri di kota bandar lampung telah menunjukkan rasa puas 

terhadap sistem pemesanan tiket online. 

Kata kunci : Tingkat Kepuasan, Sistem Tiket Online 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pelayanan publik menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 

pemerintah. Pemerintah sebagai penyedia jasa bagi masyarakat dituntut 

untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Apalagi pada era otonomi 

daerah, kulitas dari pelayanan aparatur pemerintah akan semakin ditantang 

untuk optimal dan mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari 

masyarakat, baik dari segi kulitas maupun dari segi kuantitas pelayanan. 

Pelayanan publik dapat dijadikan standar tolak ukur dari hasil kinerja 

pemerintah dalam melayani masyarakat. Kualitas pelayanan publik 

mencerminkan kinerja dari pemerintah itu sendiri apakah sudah berjalan 

dengan baik atau masih ada yang perlu dibenahi. Keberhasilan pemerintah 

dalam membangun pelayanan publik dapat dilihat dari profesionalisme, 

efektifitas, dan efisiensi. Jika ketiga komponen tersebut sudah bisa 

dilaksanakan dengan baik, maka kualitas pelayanan publik yang dihasilkan 

pun bisa berjalan dengan baik.  

Di negara-negara berkembang dapat kita lihat mutu pelayanan publik 

merupakan masalah yang sering muncul, karena pada negara berkembang 
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umumnya permintaan akan pelayanan jauh melebihi kemampuan 

pemerintah untuk memenuhinya sehingga pelayanan yang diberikan 

pemerintah kepada masyarakat kurang terpenuhi baik dilihat dari segi 

kulitas maupun kuantitas. Salah satu lembaga yang memberikan pelayanan 

ialah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dikenal juga Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD), yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 

dikenal dengan nama Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah didirikan 

berdasarkan peraturan daerah, dan merupakan badan hukum, serta 

kedudukannya diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah tersebut. 

Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah suatu badan yang dikelola oleh 

daerah untuk menggali potensi daerah, yang bertujuan untuk menambah 

pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembangunan daerah tersebut. 

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh BUMN/BUMD ialah pelayanan 

transportasi.  

Perum Damri adalah salah satu BUMD yang bergerak dibidang pelayanan 

transportasi. Manajemen dan organisasi BUMN ditetapkan berdasarkan 

kebijaksanaan pemerintah yaitu bentuk PT (persero) dengan ketetapan 

Menteri Keuangan dan Mentri Perhubungan. Sedangkan bentuk PERUM 

(perusahaan umum), anggota direksi, dan dewan pengawas ditetapkan 

dengan keputusanan Presiden RI dan usul Menteri Perhubungan.  Futama 

DAMRI adalah menyelenggarakan angkutan darat bagi kepentingan 

masyarakat dengan menggunakan truk, bus serta jenis angkutan motor 

lainnya. Menciptakan pelayanan yang berkualitas kepada para penumpang 

adalah salah satu yang harus di perhatikan dalam pelayanan di bidang 
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transportasi/angkutan umum. Pelayanan di bidang transportasi mengacu 

pada undang- undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan sebagai landasan hukum bagi pembinaan dan penyelenggaraan lalu 

lintas dan angkutan. UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan 

Jalan (LLAJ) Pasal 213 ayat 2b yang berbunyi pemerintah membangun dan 

mengembangkan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

ramah lingkungan, menjadi acuan dalam melihat sarana dan prasarana 

trangsportasi yang diberikan oleh Perum Damri kepada masyarakat. 

Transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan 

kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Kehidupan 

manusia tidak bisa terlepas dari transportasi , dimana semua orang saling 

membutuhkan sehingga memegang peranan besar. Peran transportasi yang 

cukup besar perlu ditunjang dengan adanya peningkatan kualitas yang 

memadai. Jasa transportasi angkatan umum merupakan wadah dalam 

mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas, keinginan masyarakat sebagai 

penumpang merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh jasa 

transportasi angkatan umum; Kepuasan penumpang dapat tercapai apabila 

kualitas pelayanan yang diberikan dapat dipenuhi oleh penyedia jasa 

transportasi baik milik pemerintah maupun swasta. 

Fungsi utama transportasi sebenarnya adalah membawa penumpang atau 

barang dari tempat satu ke tempat yang lain. Untuk mengatasi agar 

konsumen atau calon pengguna transportasi tidak beralih ke moda 

transportasi lainnya, maka perlu adanya kemajuan dalam teknologi. Upaya 
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peningkatan dan perbaikan kualitas transportasi publik harus terus 

dilaksanakan guna mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan 

kendaraan pribadi ke transportasi umum dengan pelayanan yang lebih baik, 

sehingga mencapai kepuasan masyarakat.  

Perkembangan transportasi dalam sejarah bergerak dengan sangat perlahan, 

berevolusi dengan terjadi perubahan sedikit-demi sedikit. Seperti saat ini 

berbagai transportasi sudah merujuk dengan kemajuan teknologi. Di 

Lampung sudah mengikuti era industrial, contohnya adalah Damri. Damri 

adalah salah satu penyedia jasa angkutan umum dari Pemerintah. Perum 

Damri dalam hal ini merupakan badan usaha milik negara yang 

menyelenggarakan pelayanan angkutan kota, angkutan antar kota dalam 

provinsi, angkutan kota antar provinsi, angkutan pariwisata, dan lain-lain. 

Dalam hal ini, tentu saja Damri menjadi alat transportasi yang diandalkan 

masyarakat. Disamping keuntungannya selain lebih cepat,damri juga 

merupakan transportasi yang murah yang bisa dijangkau oleh semua lapisan 

masyarakat.  

Semakin berkembangnya zaman yang syarat dengan pemanfaatan teknologi 

dan informasi seharusnya semakin berkembang dan menjadi sebuah solusi. 

Masalah yang timbul dalam hal ini adalah sebelum adanya ineternet 

penumpang harus datang ke agen untuk memesan tiket, tidak jarang juga 

penumpang dibuat kecewa karena tiket yang dipesan telah habis. Hal 

tersebut dapat mengurangi pelanggan dan memperburuk citra perusahaan 

sendiri. Masalah kedua adalah semua kegiatan transaksional masih 
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dilakukan secara manual. Hal ini sering menjadi permasalahan karena 

penumpang tidak dapat melihat jadwal dan jumlah tiket sisa secara langsung 

dan perusahaan tidak dapat menginformasikan secara langsung.  

Permasalahan-permasalahan yang terjadi diatas dikemas dalam bentuk 

inovasi yang dilakukan oleh pihak Perum Damri Lampung. Perum Damri 

Lampung terus melakukan perbaikan dan menghadirkan inovasi dalam 

pengelolaan dan penyelenggaraan pelaynan yang lebih inovatif dan kreatif 

dengan berbagai kemudahan didalamnya. Inovasi terhadap pelayanan 

transportasi publik menjadi salah satu upaya pemerintah dalam melakukan  

perbaikan atas pelayanan transportasi. Pembaharuan terhadap pelayanan 

dengan cara baru dan ide-ide kreasi guna mewujukan pelayanan yang 

mampu bermanfaat dan lebih memudahkan masyarakat selaku pengguna 

jasa layanan, baik didukung dengan kemajuan tekonologi. Perum Damri 

selaku perusahaan yang memiliki pengaruh besar pada sistem transportasi 

banyak mengalami perkembangan.  

Perusahaan melihat adanya perubahan cara pandang masyarakat dalam 

menghadapi era global yang sudah instan seperti sekarang ini, maka melihat 

tren yang terjadi di masyarakat luas perusahaan melakukan berbagai inovasi 

salah satunya pembelian secara online melalui jaringan internet. 

Penggunaan internet yang semakin mudah saat ini mendorong Perum Damri 

untuk membuat inovasi. Misalnya saja inovasi dalam hal pemesanan tiket 

secara online. Manfaat dari adanya layanan pemesanan tiket online yaitu : 

booking dan pembelian tiket bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja 
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pada komputer yang sudah terhubung jaringan internet, menghemat waktu 

karena tidak perlu mendatangi agen atau kantor perwakilan, bisa memilih 

dan memesan bus dan kursi sesuai keinginan, meminimalisir tertipu oleh 

oknum calo, dan meminimalisir terjadinya satu seat yang double dengan 

penumpang lain.  

Inovasi tersebut memberikan manfaat yang diberikan dan merupakan 

langkah untuk mengatasi agar konsumen tidak berpindah adalah dengan 

memberikan pelayanan sistem yang tepat, karena pelayanan sistem sangat 

berkaitan dengan keputusan pembelian dimana pelayanan sistem ini di 

harapkan bisa menjadi salah satu bentuk promosi secara tidak langsung 

yang mempengaruhi orang lain dalam melakukan keputusan pembelian tiket 

secara online daripada offline. Inovasi yang dilakukan Perum Damri adalah 

dengan menciptakan aplikasi reservasi tiket online bernama Tiket Damri. 

Aplikasi ini gratis dan bebas untuk diunduh di Playstore. Tidak hanya itu 

juga, cara membeli tiket Damri online tidak hanya melalui Apikasi Tiket 

Damri saja, bisa dengan 2 cara yaitu dengan melalui aplikasi Tiket Damri 

dan membeli tiket bus Damri Online lewat WA. 

Tiket Bus Damri Online Perum Damri sudah memudahkan kita dalam 

mendapatkan tiket, baik antar pool damri di dalam kota maupun ke luar 

kota.Terlebih lagi, trayek Damri dari banyak Pool, seperti Lampung, Jogja, 

Jakarta, Stasiun Gambir, Kampung Rambutan, Bandung, Bogor Bekasi, 

Depok.Selain itu juga, Bumi Ayu, Purworejo, Kutoarjo, Sumpyuh, Brosot, 

Solo, Magelang, Malang, Indramayu, Cilacap, Purwokerto, Kuningan, 
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Bobotsari, dan wilayah lainnya. Jadi selain offline pemesanan maupun beli 

tiket damri di Pool Damri yang tersedia di berbagai daerah maupun melaui 

Agen Damri di daerah, pembelian tiket damri online juga bisa dilakukan. 

(Damri,2018,Membeli Tiket Secara Online, 

https://www.busdamri.com/2018/12/cara-beli-tiket-bus-damri-online.html/, 

diakses tanggal 6 Maret 2019). 

Pelaksanaan tiket onine ini sudah berlangsung cukup lama,lebih dari 3 tahun 

lamanya. Terdapat juga data jumlah penumpang tahun 2012, 2013, 2014, 

2015,2016,2017,dan 2018 setelah adanya penerapan tiket online ini.  

  Tabel 1.1. Data Jumlah Penumpang Perum Damri Lampung Sebelum 

Penggunaan Sistem Online Tahun 2012-2015 

Tahun Jumlah Penumpang 

2012 397.961 

2013 547.838 

2014 753.599 

2015 767.063 

     Sumber : Perum Damri Lampung 

Berdasarkan tabel 1.1. dapat dilihat bahwa jumlah penumpang pada tahun 

2012-2015 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jika dilihat pada tahun 2012 

dimana belum adanya sistem tiket online penumpang masih sangat tinggi. 

Keminatan masyarakat terhadap offline kemungkinan disebabkan oleh 

beberapa hal yaitu bagi sebagian orang terutama yang masih awam 

menggunakan teknologi, membeli tiket secara langsung tentu membawa 

kepuasan dan kenyamanan tersendiri karena bisa secara langsung bertemu 

dengan petugas yangg melayani pembelian tiket, selain bisa mencari harga 

termurah juga bisa bertanya mengenai berbagai hal tentang damri terutama 

https://www.busdamri.com/2018/12/cara-beli-tiket-bus-damri-online.html/
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bagi yang baru pertama kali naik damri. Selain itu faktor lainnya adalah 

kemungkinan saat kejadian tidak terduga mengenai mengundur jadwal 

keberangkatan, mengubah waktu keberangkatan, saat melalui offline tentu 

lebih mudah dalam mengurusnya, karena dapat secara langsung untuk 

membantu melakukan perubahan atau merefund tiket yang sudah dibeli 

dibandingkan dengan online seringkali dibuat bingung harus mengurus 

kemana jika terjadi hal seperti itu, karenna costumer service yang dihubungi 

selalu sibuk sehingga membuat bingung.  

Tabel 1.2. Data Jumlah Penumpang Perum Damri Lampung Sesudah 

Penggunaan Sistem Online Tahun 2016-2018 

Tahun Jumlah Penumpang 

2016 476.213 

2017 450.536 

2018 581.242 

   Sumber : Perum Damri Lampung 

Berdasarkan tabel 1.2. dapat pada tahun 2016 dimana mulai adanya tiket 

online menyebabkan jumlah penumpang mengalami penurunan dibandingkan 

sebelum tahun sebelumnya dimana belum adanya sistem online. Penurunan 

jumlah permintaan jasa angkutan umum kemungkinan disebabkan oleh 

beberapa hal yaitu penyesuaian berubahnya sistem pemesanan dari offline ke 

online,faktor mudah dan murahnya akses masyarakat untuk mendapatkan 

kendaraan pribadi,lebih murahnya tiket angkutan lain dibanding angkutan 

damri dan rendahnya kualitas layanan transportasi umum sehingga membuat 

para pengguna lebih memilih menggunakan atau angkutan lain.  
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Peningkatan jumlah yang tinggi biasanya terjadi libur-libur nasional atau 

pada perayaan hari besar seperti hari raya idul fitri dan hari natal. Oleh karena 

itu,biasanya bulan-bulan pada musim tersebut merupakan bulan terpadat dan 

tersibuk bagi armada transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat 

Lampung mempunyai kepercayaan yang tinggi pada transportasi yaitu Damri. 

Melihat perbandingan jumlah data penumpang pada tahun 2012-2015 

mengalami kenaikan. Namun setelah adanya sistem online pada tahun 2016-

2018 mengalami penurunan dibandingkan sebelum adanya sistem tiket 

online. Adanya sistem online seharusnya dapat  mempermudah dan dapat 

membuat meningkatkanya jumlah penumpang tiap tahunnya,namun pada 

kenyataannya mengalami penurunan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan yang dimiliki oleh Perum Damri Lampung masih memiliki 

kekurangan,meskipun dibentuknya inovasi melalui adanya sistem tiket 

online. 

Permasalahan diatas dapat dilakukan dengan upaya peningkatan kualitas 

pelayanan publik salah satunya dilakukan dengan mengetahui perngaruh 

kepuasan yang dipergunakan sebagai tolak ukur sehingga mengetahui 

bagaiaman kepuasan masyarakat. Data yang diperoleh ini dapat menjadi 

bahan penelitian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu adanya 

perbaikan dan sekaligus pendorong setiap unit penyelenggaran pelayanan 

untuk meningkatkan kualitasnya.  

Berdasarkan berbagai latar belakang dan pemikiran mengenai tiket online, 

peneliti bermaksut untuk memperoleh pengetahuan tentang tingkat kepuasan 
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masyarakat terhadap adanya pemesanan tiket secara online ini,sehingga 

nantinya ditemukan keuntungan dan kelemahan yang dirasakan oleh 

masyarakat. Sehingga dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian dengan 

judul “Tingkat Kepuasan Masyarakat Mengenai Sistem Tiket Online Perum 

Damri Lampung. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar 

belakang maka rumusan masalah dalam penelitian adalah : “Bagaimana 

Tingkat Kepuasan Masyarakat Mengenai Sistem Tiket Online Perum Damri 

Lampung ?” 

C.Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah :Untuk Mengetahui Bagaimana Tingkat 

Kepuasan Masyarakat Terhadap Sistem Tiket Online Perum Damri 

Lampung. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberi suatu saran/ 

masukan berbagai pihak khususnya pada Perum Damri Lampung agar dapat 

mengambil suatu langkah berupa kebijakan dalam hal meningkatkan 

kualitas pelayanan yang diberikan dan sebagai kontribusi pemikiran dan 

pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Negara mengenai Pelayanan 

Publik.  



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian 

penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi 

dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. 

Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan 

penelitian yang dilakukan penulis. 

Tabel2.1.PenelitianTerdahulu 

No Nama 

Penelitian 

Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

Penelitian 

1. Aisyah Anggita 

Rosmitha 

(2011) 

Studi Kepuasan 

Pelayanan Publik 

Di Kecamatan  

Kedungkandang 

Kota Malang. 

Hasil penelitian ini 

terdapat sembilan 

indikator yang 

menyatakan 

kepuasan publik 

sudah cukup, 

sedangkan satu 

indikator 

menyatakan bahwa 

kepuasan publik 

terhadap layanan 

publik sangat 

memuasakan. 

Sedangkan  untuk 

analisis indeks 

Penelitian ini 

menggunakan 

teknik analisis 

data berupa 

analisis tabulasi 

dan indeks 

kepuasan 

publik, 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan  

teknik analisis 

deskriptif. 
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kepuasan publik 

terdapat nilai indeks 

keselurahan yang 

ditemukan indeks 

angka 66,2, sehingga 

kepuasan publik di 

Kecamatan Ka 

dungkandang dilihat 

dari semua indikator 

dalam pelayanan 

publik dinyatakan 

cukup puas tetapi 

mendekati indeks 

kepuasan kurang 

puas karena hasil 

konveksi dari 

kepuasan publik nilai 

indeks.  

2.  Mohammad 

Ashri (2007) 

Pengaruh Kualitas 

Pelayanan 

Terhadap 

Kepuasan 

Pelanggan Pada 

Perpusakaan 

Umum dan Arsip 

Kota Malang 

Secara stimulan dari 

lima dimensi kualitas 

Pelayanan 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan dan secara 

parsial dari lima 

dimensi kualitas jasa 

tersebut hanya 

variable keandalan 

X2 dan empati X5 

yang mempunyai 

pengaruh signifikan.  

Perbedaan 

penelitian 

adalah dari 

bentuk 

pengambilan 

data yaitu 

menggunakan 

pendekatan 

penexploatary 

reasearch aray 

penelitian 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

accidental 

sampling. 

3.  Juisal  (2017) Analisis Tingkat 

Kepuasan 

Masyarakat Dalam 

Pelayanan 

Adminsitrasi 

Kependudukan Di 

Kelurahan Labuan 

Kecamatan 

Wakorumba Utara 

Kabupaten Buton 

Utara 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  

tingkat kepuasan 

pengguna layanan 

administrasi 

kependudukn di 

Kelurahan Labuan 

dilihat dari 14 

unsur/indeks 

pelayanan 

menunjukkan hasil 

rata-rata dalam 

kategori memuaskan. 

perbedaan 

penelitian 

terletak pada 

teknik 

pengumpulan 

datanya yaitu 

kualitatif 

deskriptif 

dengan 

menggunakan 

wawancara dan 

observasi 

,sedangkan 

peneliti 

melakukan 

penelitian 

kuantitatif 
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dengan 

menggunakan 

kuisoner. 

(Sumber: Diolah oleh peneliti, tahun 2019) 

 
B.Pelayanan Publik 

1.Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan salah satu kebutuhan dalam rangka 

pemenuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemenuhan 

kebutuhan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara dan penduduk 

untuk mendapatkan pelayanan atas barang, jasa dan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan maksimal. 

Pelayanan publik dalam Keputusan Menteri  PAN No. 25 tentang  

Pelayanan Publik Tahun 2004 berarti,“segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun dalam  rangka 

pelaksanaan ketentuan  peraturan perundang undangan”. Berdasarkan 

pengertian tersebut, pelayanan publik adalah bentuk segala kegiatan 

pelayananan yang dilaksanakan dalam upaya memenuhi kebutuhan sesuai 

dengan ketentuan undang-undang yang sudah ditetapkan. 

Menurut Kurniawan (2005:6) yang dikutip Iwan Satibi dalam bukunya 

Manajemen Publik Dalam Perspektif dan Teoritik (2012:30) pelayanan 

publik adalah pemberian pelayanan keperluan orang lain atau masyarakat 

yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang diterapkan. Berdasarkan pendapat tersebut 
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pelayanan publik adalah pelayanan yang di berikan oleh organisasi kepada 

masyarakat yang mempunyai kepentingan dan dilaksanakan berdasarkan 

prosedur dan peraturan. Bagi intitusi publik yaitu pemerintah, kondisi 

tersebut menjadi sangat penting untuk dicermati, karena pelayanan publik 

merupakan leading sector bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. 

Manakala pelayanan publik diberikan oleh pemerintah tidak atau kurang 

memberikan kepuasan kepada masyarakat atas layanan yang diberikan. 

Selanjutnya menurut Ratminto dan Atik Winarsih,dalam Hardiyansyah 

(2014:11). Mendifinisikan Pelayanan Publik adalah segala bentuk jasa 

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada 

prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah dipusat, di daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara 

atau Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

masyarakat maupun dalam rangka pemenuhan peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan arti pelayanan publik 

adalah pelayanan yang diberikan oleh instansi publik termasuk didalamnya 

badan usaha pemerintah dalam memberikan pelayanan baik jasa maupun 

barang untuk memenuhi kebutuhan publik. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas menjelaskan arti pelayanan 

publik. Disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala sesuatu 

pemberian layanan kepada orang lain atau masyarakat dan terbagi menjadi 

dua yaitu dalam bentuk publik dan jasa yang diberikan oleh pemerintah dan 

swasta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga mampu 

memberikan manfat dalam rangka memenuhi kebutuhan orang banyak yang 
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dijalankan sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

2.Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Menurut Ratminto dan Atik (2013:9) Winarsih,berdasarkan organisasi 

yang menyelenggarakannya pelayanan public atau pelayanan umum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu : 

a. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh 

organisasi publik 

b. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh 

organisasi privat. Pelayanan publik atau pelayanan umum 

diselenggarakan oleh organisasi privat dapat dibedakan lagi menjadi 

bersifat primer dan bersifat sekunder  

Dengan melihat penyelenggaraan publik yang terbagi diatas dapat 

memberikan pemahaman kepada msyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dari organisasi dan instansi pemerintah yang 

menyelenggarakan pelayanan. Pelayanan publik yang bersifat primer adalah 

dalam penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh para 

pemerintah di dalamnya dimana hanya satsatunya penyelenggaraan layanan 

dan yang dilayani dimana mau tidak mau harus memanfaatkannya. 

Sedangkan yang bersifat sekunder yaitu bentuk penyediaan barang atau jasa 

publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya ialah 

masyarakat yang dilayani tidak harus menggunakannya. 
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3.Asas Pelayanan Publik 

Pelayanan publik harus selalu berubah mengikuti perkembangan 

masyarakat, karena masyarakat itu bersifat dinamis. Dalam hal ini 

pemerintah harus melakukan negosiasi dan mengkolaborasi berbagai 

kepentingan masyarakat. Sehingga pelayanan publik memiliki kualitas yang 

sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Pelayanan publik dilaksanakan 

dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, 

lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau.  

Pemberian pelayanan yang memuaskan pengguna jasa, penyelenggaraan 

pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan. Untuk mencapai kepuasan 

itu dituntut kualitas pelayanan publik yang profesional, kemudian Lijan 

Poltak Sinambela, dkk (2011: 6) mengemukakan asas-asas dalam pelayanan 

publik tercermin dari:  

a.Transparansi 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 

membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti. 

b.Akuntabilitas 

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

c.Kondisional 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektivitas. 
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d.Partisipatif   

Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 

harapan masyarakat.  

e.Kesamanan Hak  

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, 

golongan, gender dan status ekonomi.  

f.Keseimbangan Hak dan kewajiban  

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan 

kewajiban masing- masing pihak.  

Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik juga diatur dalam Pasal 4 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang 

yakni yang terdiri dari 12 asas:  

a. Asas kepentingan umum, 

b. Asas kepastian hukum, 

c. Asas kesamaan hak, 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban, 

e. Asas keprofesionalan, 

f. Asas partisipasif, 

g. Asas persamaan perlakuan/tidak deskriminatif, 

h. Asas keterbukaan, 

i. Asas akuntabilitas, 

j. Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 

k. Asas ketepatan waktu, 
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l. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka pelayanan publik akan berkualias 

apabila memenuhi asas-asas diantaranya: transparansi, akuntabilitas, 

partisipasif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, 

keprofesionalan, fasilitas, ketepatan waktu dan kemudahan. 

 

4.Jenis- jenis Pelayanan 

Membicarakan tentang pelayanan tidak dapat dilepaskan dengan manusia, 

karena pelayanan mempunyai kaitan erat dengan kebutuhan hidup manusia, 

baik itu sebagai individu maupun sebagai makluk sosial. Keanekaragaman 

dan perbedaan kebutuhan hidup manusia menyebabkan adanya bermacam-

macam jenis pelayanan pula, dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan 

hidup manusia tersebut.  

Pelayanan merupakan suatu proses yang menghasilkan produk berupa 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, yang dibedakan menjadi tiga 

macam yaitu: 

a.Core Service  

Pelayanan merupakan produk utama dari sebuah organisasi / 

perusahaan. Misalnya hotel atau perusahaan yang menawarkan jasa 

sebagai produk usahanya. 

b.Facilitating Service 

Fasilitas layanan tambahan kepada pelanggan. Misalnya fasilitas 

„check in’ dalam pemberangkatan 
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c.Supporting Service 

Pelayanan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan atau untuk membedakannya dari pesaing. Misalnya 

restoran bergengsi yang bertempat di suatu hotel. 

Dapat disimpulkan dalam penelitian yang sedang diteliti, jenis pelayanan 

yang digunakan adalah supporting servie pada sistem online. Pelayanan 

yang bertujuan dalam peningkatan kualitas pelayanan yang menjadi 

pembeda daripada yang lainnya.  

 

5. Kualitas Pelayanan Publik 

a. Pengertian Kualitas Pelayanan Publik 

Kata “kualitas” mengandung banyak pengertian, menurut Kamus Bahasa 

Indonesia, kualitas berarti: (1) tingkat baik buruknya sesuatu, (2) derajat 

atau taraf (kepandaian, kecakapan, dsb), atau mutu. Konsep kualitas 

pelayanan dapat dipahami melalui perilaku konsumen (consumer 

behavior), yaitu suatu perilaku yang dimainkan oleh konsumen dalam 

mencari, membeli, menggunakan dan mengevaluasi suatu produk maupun 

pelayanan yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhkan mereka. 

Menurut Pasolong (2010), kualitas pelayanan publik pada dasarnya 

merupakan kata yang mengandung arti relatif , asbtrak, kualitas dapat 

menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal yyang dimaksud 

dapat dikatakan tidak baik. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada 

dasarnya adalah memuaskan masyarakat.  
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Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan 

oleh aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah 

suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk, 

berkualitas atau tidak. Berkenaan dengan hal tersebut, Zeithaml, 

Pasuraman & Berry dalam Pasolong (2010) mengatakan bahwa untuk 

mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh 

konsumen, ada beberapa indikator kepuasan konsumen yang terletak pada 

lima dimensi kualitas pelayanan, antara lain:  

1. Tangibles (bukti fisik) yaitu berkaitan dengan tampilan fisik 

yang tersedia dan dapat dinikmati oleh pengguna layanan. 

2. Reliability (kehandalan) yaitu kemampuan menyediakan 

layanan yang terpercaya dalam memberikan informasi kepada 

masyarakat. 

3. Responsiveness (daya tanggap) yaitu kecepatan daya tanggap 

dalam menyediakan pelayanan secara tepat, serta tanggap 

terhadap keinginan masyarakat. 

4. Assurance (jaminan) yaitu kemampuan untuk meyakinkan 

kepercayaan masyarakat. 

5. Emphaty (simpati) yaitu memberikan perhatian yang baik 

kepada setiap individu masyarakat pengguna layanan.  
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C.Kepuasan Masyarakat 

1.Pengertian Kepuasan 

Kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan 

dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka masyarakat akan 

kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, maka masyarakat akan puas. 

Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, masyarakat akan sangat puas. 

Harapan masyarakat dapat dibentuk oleh masyarakat masa lampau, 

komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi pemasar dan 

saingannya. Masyarakat yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitif 

terhadap harga dan memberi komentar yang baik tentang organisasi 

publik. 

Menurut Supranto (1997: 23), kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dengan 

harapannya. Kepuasan masyarakat merupakan perasaan senang atau 

kecewa sebagai hasil dari perbandingan antara prestasi atau produk yang 

dirasakan dan diharapkan. 

Menurut Lupiyoadi (2006: 155), faktor utama penentu kepuasan 

masyarakat adalah persepsi terhadap kualitas jasa. Apabila ditinjau lebih 

jauh, pencapaian kepuasan masyarakat melalui kualitas pelayanan dapat 

ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut: 

a. Memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen 

dengan pihak masyarakat 



22 
 

b. Organisasi publik harus mampu membangun komitmen bersama 

untuk menciptakan visi di dalam perbaikan proses pelayanan 

c. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan 

keluhan dengan membentuk sistem saran dan kritik 

d. Mengembangkan pelayanan untuk mencapai kepuasan dan 

harapan masyarakat 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

menggunakan sistem informasi dan teknologi informasi yang berasal dari 

perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk 

dengan harapannya. Untuk mewujudkan rasa puas bagi pengguna dapat 

dinyatakan dengan : Cepat tanggap (Responsiveness) yang meliputi 

tanggap; Keandalan (Reliability) yang meliputi tepat; Keyakinan 

(Assurance) yang meliputi kepercayaan; Empati (Emphaty) yang meliputi 

pemahaman dan perhatian; Berwujud (Tangible) yang meliputi fisik. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka terdapat kesamaan definisi 

mengenai kepuasan, yaitu yang menyangkut komponen kepuasan 

(harapan dan kinerja hasil yang dirasakan). Umumnya harapan 

merupakan perkiraan atau keyakinan masyarakat tentang apa yang akan 

diterimanya bila ia membeli atau mengkonsumsi suatu produk (barang 

dan jasa). Sedangkan kinerja yang dirasakan adalah persepsi terhadap apa 

yang ia terima setelah mengkonsumsi produk yang dibeli dan untuk 

menciptakan kepuasan masyarakat, organisasi publik harus menciptakan 
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dan mengelola sistem untuk memperoleh pelangan yang lebih banyak 

dan kemampuan mempertahankan masyarakat. 

Dalam hal ini terdapat EUCS (End User Computing Satisfaction) yang 

termasuk dalam kepuasan masyarakat. Semenjak dikembangkannya 

instrumen EUCS, ada perubahan signifikan yang terjadi dalam 

perkembangan teknologi khususnya perkembangan yang meliputi 

internet. Seiring pertumbuhan PC dan komputer server, kegunaan 

sisteminformasi meningkat secara cepat dimana pengguna berinteraksi 

secara langsung dengan sistem informasi untuk mencari informasi dan 

menjalankan fungsi.Sehingga fokus terhadap kepuasan pengguna 

diperluas dengan adanya hubungan antar muka (interface) antara 

manusia dengan komputer. Doll dan Torkzadeh (1988) yang dalam 

Nurmala dan yuda (2005), yang mengembangkan 12 item instrumen 

EUCS penelitian berdasarkan data-data yang terkumpul dilakukan 

analisisfaktor dan terdapat lima komponen utama yaitu isi (content), 

akurasi (accuracy), bentuk (format), kemudahan penggunaan (ease of 

use), danketepatan waktu (timeliness). 

 

2.Indikator End User Computing Satisfaction (EUCS)  

Model End User Computing Satisfaction (EUCS) pertama kali 

dikemukakan oleh W.J. Doll dan G. Torkzadeh mengembangkan dan 

memvalidai instrumen pengukuran eucs dengan menekankan kepuasan 

pengguna aplikasi. Terdapat 5 komponen pengukuran dalam menilai 



24 
 

kepuasan pengguna yaitu isi (content), akurasi (accuracy), bentuk (format), 

kemudahan penggunaan (ease of use) dan ketepatan waktu (timeliness). 

Model ini telah banyak diuji cobakan oleh peneliti lain untuk menguji 

reliabilitas nya dan hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna 

meskipun instrumen ini diterjemahkan dalam berbagai bahasa yang 

berbeda.  

Kelima komponen utama kepuasan dalam instrumen EUCS Doll dan 

Torkzadeh (1988), dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1.Isi (Content) 

Instrumen EUCS Doll dan Torkzadeh (1988), sebagaimana yang dikatakan 

Setiawan (2016), indikator content pada penelitian ini digunakan untuk 

mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari sisi isi/konten dari suatu 

sistem. Indikator ini juga mengukur apakah sistem menghasilkan 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Isi / konten dari sistem 

biasanya berupa fungsi dan modul yang digunakan oleh pengguna sistem 

dan juga informasi yang dihasilkan oleh sistem. Suatu sistem dikatakan 

memenuhi kebutuhan jika isi yang disajikan dari sistem informasi lengkap, 

dikatakan lengkap jika tidak menghilangkan aspek aspek penting dari 

kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas-aktivitas yang 

diukurnya, sehingga pengguna mendapatkan semua informasi yang 

diberikan.  
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2. Bentuk (Format) 

Instrumen EUCS Doll dan Torkzadeh (1988), sebagaimana yang dikatakan 

Rasman (2012) dimensi format bertujuan untuk mengukur kepuasan 

pengguna dari sisi tampilan dan estetika dari desain antarmuka sistem, 

format dari laporan atau informasi yang dihasilkan sistem apakah 

antarmuka dari sistem menarik dan apakah tampilan dari sistem 

memudahkan pengguna ketika menggunakan sistem. Sehingga secara 

tidak langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat efektitas dari 

pengguna. Bentuk informasi yang jelas yang disajikan oleh sistem 

informasi, contoh jumlah data yang sangat besar dapat dengan mudah 

dipahami dan diinterpretasikan dengan mengubahnya dalam bentuk grafik. 

Suatu sistem dikatakan memenuhi kebutuhan pengguna jika sistem 

tersebut menyajikan informasi dalam bentuk berupa : 

a).Menyajikan informasi dalam bentuk yang dapat dipahami dengan 

menyajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan jelas.  

b).Menyajikan bentuk desain dan format yang jelas dan menarik, seperti 

pemilihan warna pada layer komputer sehingga tulisan yang ada dalam 

sistem informasi tersebut bisa jelas terbaca oleh pengguna.  

3. Akurasi (Accuracy) 

Instrumen EUCS Doll dan Torkzadeh (1988), sebagaimana yang dikatakan 

Setiawan (2016) , indikator accuracy pada penelitian ini berguna untuk 

mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data ketika sistem 

menerima input kemudian mengolahnya menjadi informasi. Keakuratan 
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sistem diukur dengan melihat seberapa sering terjadi error atau kesalahan 

dalam proses pengelolaan data.  

4. Kemudahan penggunaan (Ease of Use) 

Instrumen EUCS Doll dan Torkzadeh (1988), sebagaimana yang dikatakan 

Nasution (2004) menyatakan bahwa pengguna teknologi informasi 

mempercayai bahwa teknologi informasi yang lebih fleksibel, mudah 

dipahami dan mudah pengoperasiannya sebagai karakteristik kemudahan 

penggunaan. Bila dilihat dari tujuan sistem tiket online maka sistem 

tersebut harus mudah digunakan, nyaman dalam menggunakansuatu system 

atau tools. Suatu sistem informasi dikatakan dapat memenuhi kebutuhan 

pengguna jika dalam menggunakan sistem tersebut pengguna mendapatkan 

informasi yang diperlakukan dengan mudah, sehingga semua informasi 

yang dicari oleh pengguna didapatkan.  

5. Ketepatan waktu (Timelinesss) 

Indikator timeleness berguna untuk mengukur kepuasan pengguna dari sisi 

ketapat waktua sistem dalam menyajikan atau menyediakan data dan 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. indikator ini juga memastikan 

setiap permintaan atau input yang dihasilkan oleh pengguna akan langsung 

diproses dan output akan ditampil secara tepat tanpa harus menunggu lama.  

 

3. Pengaruh Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Menurut Tjahya Supriatna (2003: 27), pelaksanaan pelayanan publik oleh 

aparatur pemerintah kepada masyarakat berkaitan erat dengan upaya untuk 

menciptakan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Hal ini 
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sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan 

masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan 

umum (public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan 

sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan 

sejauhmana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan 

tujuan pendiriannya. 

Pendapat di atas sesuai dengan penjelasan Moenir (2001: 76), tanggapan 

dan harapan masyarakat pelanggan terhadap pelayanan yang  mereka 

terima, baik berupa barang maupun jasa akan menciptakan kepuasan dalam 

diri mereka. Hal ini selaras dengan tujuan pelayanan publik pada umumnya 

yaitu mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau 

dibutuhkan  oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada 

publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan 

disediakan oleh pemerintah untuk menciptakan kepuasan pada public 

tersebut. 

Upaya-upaya pelayanan yang ditempuh dalam rangka menciptakan 

kepuasan publik pada umumnya dilakukan dengan menentukan pelayanan 

publik yang disediakan, apa saja macamnya, memperlakukan pengguna 

pelayanan, sebagai customers, berusaha memuaskan pengguna pelayanan, 

sesuai dengan yang diinginkan mereka, mencari cara penyampaian 

pelayanan yang paling baik dan berkualitas. Upaya tersebut berangkat dari 

persoalan kepuasan masyarakat terhadap apa yang diberikan oleh pelayan 

dalam hal ini yaitu administrasi publik adalah pemerintah itu sendiri dengan 
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apa yang mereka inginkan, maksudnya yaitu sejauhmana publik berharap 

apa yang akhirnya diterima mereka. Kinerja pelayanan publik dapat 

dikatakan berhasil apabila ia mampu mewujudkan apa yang menjadi tugas 

dan fungsi utama dari organisasi yang bersangkutan. Untuk itu maka, 

organisasi maupun karyawan yang melaksanakan suatu kegiatan harus 

selalu berorientasi dan berkonsentrasi terhadap apa yang menjadi tugasnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat dinyatakan bahwa 

sesuai dengan konteksnya, pelayanan publik bersifat mendahulukan 

kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu 

pelaksanaan urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik 

(masyarakat). 

 

D. E-Ticketing 

1.Pengertian E-ticketing 

Perkembangan teknologi informasi atau internet memberikan banyak 

terobosan-terobosan baru bagi dunia bisnis. Gambaran yang nyata adalah 

terobosan baru dalam pelayanan pemesanan tiket yang semula 

konvensional beralih menjadi online atau yang dikenal dengan electronic 

ticketing atau e-ticketing. Tiket elektronik atau e-ticket adalah sebuah tiket 

dalam bentuk digital. Tiket elektronik dapat digunakan untuk 

penerbangan, hotel, bioskop, dan juga suatu pertunjukan. 

 
 



29 
 

Menurut Blenz (2008) E-ticketing atau electronic ticketing adalah sebuah 

metode perdagangan, pembelian, dan penjualan tiket dari berbagai produk 

jasa khususnya jasa perjalanan melalui media internet dan komputer. 

Menurut Ng-Kruelle dan Swatman (2006) E-ticketing atau electronic 

ticketing adalah suatu cara untuk mendokumentasikan proses penjualan 

dari aktifitas perjalanan pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen 

berharga secara fisik ataupun paper ticket. Semua informasi mengenai 

electronic ticketing disimpan secara digital dalam sistem komputer milik 

airline. Sebagai bukti pengeluaran E-Ticket, pelanggan akan diberikan 

Itinerary Receipt yang hanya berlaku sebagai alat untuk masuk ke dalam 

bandara di Indonesia yang masih mengharuskan penumpang untuk 

membawa tanda bukti perjalanan. E-ticketing (ET) adalah peluang untuk 

meminimalkan biaya dan mengoptimalkan kenyamanan penumpang. E-

ticketing mengurangi biaya proses tiket, menghilangkan fomulir kertas dan 

meningkatkan fleksibilitas penumpang dan agen perjalanan dalam 

membuat perubahan-perubahan dalam jadwal perjalanan. 

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa e-

ticketing merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan perusahaan 

jasa kepada konsumen untuk mempermudah melakukan pemesanan tiket 

yang memanfaatkan media intranet sebagai media transaksi jual beli. 

 
2. Manfaat E-Ticketing      

 Sistem ini akan memberikan Anda akses cepat dan mudah untuk berbagai 

macam acara melalui satu situs. Ini dapat digunakan untuk membeli tiket 
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menggunakan kredit / kartu debit dan cek, yang banyak gerai tiket tidak 

dapat dilakukan pada saat ini. Hal ini juga sepenuhnya aman. Sistem ini  

juga memungkinkan Anda untuk mempromosikan aktivitas secara gratis 

dan menjual tiket untuk acara ke khalayak yang lebih luas. Hal ini juga 

berarti Anda tidak perlu membayar biaya untuk menyiapkan sistem ini atau 

administrasi itu. E-ticketing menyediakan banyak manfaat diantaranya : 

a. Biaya Simpanan – Mengurangi biaya yang terkait dengan pencetakan 

dan mailing tiket tiket ke pembeli. Menghilangkan atau mengurangi 

keperluan tiket untuk stok, amplop dan pos 

b. Efisiensi tenaga kerja -Mengurangi biaya pembayaran tenaga kerja yang 

terkait dengan pencetakan dan mailing tiket karena adanya pengurangan 

tenaga kerja. 

c. E-Ticketing selamat dan aman – Barcode validasi menghilangkan 

kemungkinan adanya pemalsuan dan duplikat tiket. 

d. Penjualan melalui website bisa memproses ribuan bokingan perhari, 

sehingga bisa Melayani lebih banyak customer ketimbang menjual lewat 

call center atau kantor penjualan. Selain itu, pihaknya juga tidak perlu 

mengeluarkan biaya untuk menyewa atau menggaji karyawan costumer 

service. 

e. Bagi perusahaan sendiri, E-Ticketing  juga memperkecil biaya  

pelayanan, sehingga harga tiket juga dapat ditekan.  

f. Bagi konsumen terhindar dari kehilangan tiket secara fisik, karena  pada 

dasarnya, setelah kode booking di konfirmasi, nama konsumen telah 
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tercatat di system. Sehingga terhindar dari resiko volid tiket yang 

disebabkan kesalahan penulisan pada papper ticket oleh perusahaan. 

 
  3.Syarat dan Ketentuan Pada E-Ticketing Damri 

Pada E-Ticketing terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku dalam 

pelaksananya, yaitu berupa : 

a. Harga tiket termasuk asuransi jasa raharja 

b. Tiket berlaku untuk satu orang dan satu kali perjalanan 

c. Tiket tidak dapat direschedule 

d. Pembatalan tiket 3 jam sebelum jadwal keberangkatan dan denda 

sebesar 25 % 

e. Barang bawaan diatas 10 kg akan dikenakan biaya angkutan 

f. Dilarang membawa hewan peliharaan 

g. Penumpang bertanggung jawab atas barang bawaan sendiri 

h. Siap ditempat 1 jam sebelum keberangkatan 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

E. Kerangka Penelitian 

Mengukur tingkat kepuasan pelanggan, belum ada standar baku yang 

dapat dijadikan pedoman, selain karena kepuasan itu sifatnya relative juga 

secara harapan dan penerapannya kepada pelanggan berbeda-beda pula. 

Dilihat secara empirik kepuasan pelanggan dapat dipahami oleh 

perusahaaan dengan cara menggunakan indikator tingkat 

kepuasan.Kepuasan masyarakat terhadap Sistem Tiket Online Perum 

Damri Lampung dapat diukur melalui indikator tingkat kepuasan 

masyarakat yaitu berupa kualitas produk,kualitas jasa,emosional,harga 

serta biaya atau kemudahan sehingga menggambarkan kepuasan 

masyarakat. Sistematik, kerangka berpikir dalam perusahaan ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.1. Bagian kerangka penelitian 

 

 

 

  

  

 

 

Sumber : diolah oleh peneliti 2019 

 

Sistem Tiket Online Perum Damri Lampung 

Kepuasan Masyarakat 

Indikator  Tingkat Kepuasan 

Masyarakat : 

1. Isi (Content) 

2. Akurasi (Accuracy) 

3. Bentuk (Format) 

4 Kemudahan Pengguna (Ease Of Use) 

5. Ketepatan Waktu (Timeliness) 

(Doll dan Torkzadeh (1988)) 
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F.Hipotesis Penelitian  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho: Tidak terdapat kepuasan masyarakat yang signifikan pada sistem tiket 

online Perum Damri Lampung di tinjau dari indikator isi, akurasi, bentuk, 

kemudahan penggunaan, dan ketepatan waktu. 

Ha: Terdapat kepuasan masyarakat yang signifikan pada sistem tiket online 

Perum Damri Lampung di tinjau dari indikator isi, akurasi, bentuk, 

kemudahan penggunaan, dan ketepatan waktu. 



 

III.METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2013) , metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (20013) adalah 

metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran 

terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan 

yang berlaku secara umum.  

 

B.Definisi Konseptual 

Tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang 

dirasakan (perceived performance) dan harapan (expectation) masyarakat bisa 

mengalami salah satu dari tiga tingkat kepuasan yang umum. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap sistem onlinemerupakan selisih antara harapan 
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seseorang terhadap apa yang diterima setelah menggunakan pemesanan tiket 

melalui jaringan internet pada Perum Damri Lampung. 

Dalam hal ini terdapat lima komponen untuk mengukur kepuasan pelanggan 

dalam instrumen EUCS Doll dan Torkzadeh (1988), yaitu : 

1.Isi (Content) 

Menurut Setiawan (2016), variabel content pada penelitian ini digunakan 

untuk mengukur kepuasan pengguna ditinjau dari sisi isi/konten dari suatu 

sistem. Variabel ini juga mengukur apakah sistem menghasilkan informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Isi / konten dari sistem biasanya 

berupa fungsi dan modul yang digunakan oleh pengguna sistem dan juga 

informasi yang dihasilkan oleh sistem. Suatu sistem dikatakan memenuhi 

kebutuhan jika isi yang disajikan dari sistem informasi lengkap, dikatakan 

lengkap jika tidak menghilangkan aspek aspek penting dari kejadian yang 

merupakan dasar masalah atau aktivitas-aktivitas yang diukurnya, 

sehingga pengguna mendapatkan semua informasi yang diberikan.  

2. Bentuk (Format) 

Menurut Rasman (2012) dimensi format bertujuan untuk mengukur 

kepuasan pengguna dari sisi tampilan dan estetika dari desain antarmuka 

sistem, format dari laporan atau informasi yang dihasilkan sistem apakah 

antarmuka dari sistem menarik dan apakah tampilan dari sistem 

memudahkan pengguna ketika menggunakan sistem. Sehingga secara 

tidak langsung dapat berpengaruh terhadap tingkat efektitas dari 

pengguna. Bentuk informasi yang jelas yang disajikan oleh sistem 
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informasi, contoh jumlah data yang sangat besar dapat dengan mudah 

dipahami dan diinterpretasikan dengan mengubahnya dalam bentuk grafik.  

3. Akurasi (Accuracy) 

Menurut Setiawan (2016) , variabel accuracy pada penelitian ini berguna 

untuk mengukur kepuasan pengguna dari sisi keakuratan data ketika 

sistem menerima input kemudian mengolahnya menjadi informasi. 

Keakuratan sistem diukur dengan melihat seberapa sering terjadi error atau 

kesalahan dalam proses pengelolaan data.  

4. Kemudahan penggunaan (Ease of Use) 

Nasution (2004) menyatakan bahwa pengguna teknologi informasi 

mempercayai bahwa teknologi informasi yang lebih fleksibel, mudah 

dipahami dan mudah pengoperasiannya sebagai karakteristik kemudahan 

penggunaan. Bila dilihat dari tujuan sistem tiket online maka sistem 

tersebut harus mudah digunakan, nyaman dalam menggunakansuatu system 

atau tools. Suatu sistem informasi dikatakan dapat memenuhi kebutuhan 

pengguna jika dalam menggunakan sistem tersebut pengguna mendapatkan 

informasi yang diperlakukan dengan mudah, sehingga semua informasi 

yang dicari oleh pengguna didapatkan.  

5. Ketepatan waktu (Timelinesss) 

Variabel timeleness berguna untuk mengukur kepuasan pengguna dari sisi 

ketapat waktua sistem dalam menyajikan atau menyediakan data dan 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Variabel ini juga memastikan 
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setiap permintaan atau input yang dihasilkan oleh pengguna akan langsung 

diproses dan output akan ditampil secara tepat tanpa harus menunggu 

lama. 

C. Definisi Operasional  

 

Definisi operasional adalah menjelaskan tentang operasional variabel 

penelitian dengan indikator variabelnya. Definisi operasional pada penelitian 

adalah unsur penelitian memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu 

variabel, dimana dalam penelitian ini . Dalam penelitian ini untuk mengetahui 

kepuasan masyarakat terhadap sistem online, maka indikator-indikator 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Definisi Operasionalisasi Penelitian 

No Variable Definisi Operasional  

1.   Sistem tiket online 

Damri  

Suatu sistem pembelian tiket perjalan Bus Damri yang 

dilakukan secara digital dengan mode oline pada 

smartphone/computer melalui aplikasi yang disediakan 

oleh perum Damri dengan tujuan untuk efisiensi waktu, 

tenaga, biaya, dan keamanan  bagi konsumen.  

2 Tingkat Kepuasan 

Masyarakat pada 

sistem tiket on-line 

Tingkat perasaan seseorang terhadap sistem tiket on-line 

Damri yang diukur dengan membandingkan antara 

kinerja riil tiket online Damri dan harapan ideal pada 

indikator isi sistem tiket online, akurasi sistem tiket 

online, bentuk sistem tiket oline, kemudahan 



38 
 

penggunaan sistem tiket online Damri, dan ketepatan 

waktu sistem tiket online Damri    

Sumber diolah oleh peneliti (2019) 

Penghitungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap sistem tiket online 

Damri dilakukan dengan skoring pada tiap-tiap item butir pertanyaan yang 

merupakan penjabaran dari indikator. Jumlah seluruh item pertanyaan 

adalah sebanyak 14 item. Skala yang digunakan adalah skala 1-3. Skala 1 

menunjukan tidak puas (TP), skala 2 menunjukan cukup puas (CP), dan 

skala 3 menunjukan puas (P). Rubrik penilaian/perhitungan dapat dilihat 

pada tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2  

Rubrik Penilaian/ Perhitungan Tingkat Kepuasan  

Indikator Item Pertanyaan Skor Rubrik 

1. Isi 

(Content) 

 

1. Isi dari 

informasi di 

aplikasi damri 

sesuai kebutuhan 

anda 

P (3) Jika aplikasi Damri menyajikan 100% 

informasi yang anda butuhkan. 

CP (2) Jika aplikasi Damri menyajikan 75% 

informasi yang anda butuhkan.. 

TP (1) Jika aplikasi Damri menyajikan >50% 

informasi yang anda butuhkan. 

2. Isi dari 

informasi di 

aplikasi damri 

mudah dipahami 

P (3) Jika isi dari informasi di aplikasi damri 

dapat dipahami pada akses yang 

pertamakali 

CP (2) Jika isi dari informasi di aplikasi damri 

dapat dipahami pada akses yang ke 2 
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atau 3 

TP (1) Jika isi dari informasi di aplikasi damri 

dapat dipahami pada akses yang lebih 

dari 3 kali 

3. Isi dari 

informasi di 

aplikasi damri 

sudah lengkap 

P (3) Jika aplikasi Damri menyajikan seluruh 

informasi secara lengkap 

CP (2) Jika aplikasi Damri terdapat beberapa 

informasi yang tidak disajikan 

TP (1) Jika aplikasi Damri terdapat banyak 

informasi yang tidak disajikan 

4. Isi dari 

informasi di 

aplikasi damri 

sangat jelas 

P (3) Jika aplikasi Damri memuat informasi 

yang dijelaskan secara detail dan mudah 

dipahami 

CP (2) Jika aplikasi Damri memuat informasi 

yang dijelaskan secara detail akan tetapi 

kurang mudah dipahami 

TP (1) Jika aplikasi Damri memuat informasi 

yang tidak dijelaskan secara detail  

2. Akurasi 

(Accuracy) 

1. Aplikasi damri 

sudah 

menampilkan 

informasi yang 

benar  

P (3) Jika  aplikasi damri sudah menampilkan 

100% informasi yang benar 

CP (2) Jika  aplikasi damri sudah menampilkan 

75% informasi yang benar 

TP (1) Jika  aplikasi damri sudah menampilkan 

50% informasi yang benar 

2. Aplikasi damri 

sudah 

P (3) Jika aplikasi damri sudah menampilkan 

100% informasi yang akurat 
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menampilkan 

informasi yang 

akurat 

CP (2) Jika aplikasi damri sudah menampilkan 

75% informasi yang akurat 

TP (1) Jika aplikasi damri sudah menampilkan 

50% informasi yang akurat 

3. Bentuk 

(Format) 

1. Desain 

tampilan aplikasi 

memiliki warna 

yang menarik 

P (3) . Jika desain tampilan aplikasi memiliki 

warna yang membuat anda tertarik 

CP (2) Jika desain tampilan aplikasi memiliki 

warna yang menurut anda biasa saja 

TP (1) Jika desain tampilan aplikasi memiliki 

warna yang membuat anda menjadi 

tidak suka 

2. Desain 

tampilan aplikasi 

memiliki layout 

yang 

memudahkan 

pengguna 

P (3) Jika tampilan aplikasi memiliki layout 

yang memudahkan anda 

CP (2) Jika tampilan aplikasi memiliki layout 

yang memudahkan anda akan tetapi ada 

bagian yang menyulitkan 

TP (1) Jika tampilan aplikasi memiliki layout 

yang selalu menyulitkan anda 

3. Desain 

tampilan aplikasi 

damri memiliki 

struktur menu 

yang mudah 

dipahami 

P (3) Jika desain tampilan aplikasi Damri 

memiliki struktur menu yang mudah 

Anda dipahami 

CP (2) Jika desain tampilan aplikasi damri 

memiliki struktur menu yang mudah 

Anda dipahami akan tetapi terdapat 

beberapa menu yang sukar dipahami 

TP (1) Jika desain tampilan aplikasi damri 
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memiliki struktur menu yang sukar 

Anda dipahami 

4.Kemudahan 

Penggunaan 

1. Aplikasi damri 

sangat mudah 

digunakan 

P (3) Jika aplikasi damri mudah digunakan 

pada semua bagian-bagiannya 

CP (2) Jika aplikasi damri mudah digunakan 

pada semua bagian tertentu dan terdapat 

bagian yang masih sukar digunakan 

TP (1) Jika aplikasi damri sukar digunakan 

pada semua bagian-bagiannya 

2. Aplikasi damri 

mudah diakses 

dimana saja 

P (3) Jika aplikasi damri mudah diakses 

dimana saja 

CP (2) Jika aplikasi damri mudah diakses 

diperkotaan dan pedesaan tertentu 

TP (1) Jika aplikasi damri mudah diakses di 

perkotaan akan tetapi sukar diakses di 

pedesaan 

3. Aplikasi damri 

mudah diakses 

kapan saja 

P (3) Jika aplikasi damri mudah diakses 

selama 24 jam  

CP (2) Jika aplikasi damri dapat diakses selama 

24 jam akan tetapi sukar pada jam-jam 

sibuk 

TP (1) Jika aplikasi damri mudah diakses hanya 

pada siang hari saja 

5. Ketepatan 

Waktu 

(Timeliness) 

1. Segala 

informasi damri 

yang dibutuhkan 

P (3) Jika segala informasi damri yang 

dibutuhkan dengan cepat diperoleh 

melalui aplikasi  
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dengan cepat 

diperoleh melalui 

aplikasi damri 

 

CP (2) Jika  informasi damri yang dibutuhkan 

dapat diperoleh dengan cepat akan tetapi 

pada kondisi tertentu diperoleh dengan 

lambat 

TP (1) Jika  informasi damri yang dibutuhkan 

dapat diperoleh dengan dengan lambat 

2. Aplikasi damri 

selalu 

menampilkan 

informasi terbaru 

P (3) Jika 100% informasi dalam aplikasi 

damri up to date 

CP (2) Jika terdapat beberapa informasi yang 

tidak up to date 

TP (1) Jika lebih dari 50% informasi yang tidak 

up to date 

Sumber diolah oleh peneliti (2019) 

 

D.Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini tepatnya di Perum Damri Lampung yang terletak di 

Kota Bandar Lampung. Penentuan lokasi didasarkan atas pertimbangan 

bahwa Perum Damri Lampung merupakan penyedia jasa angkutan umum 

dari pemerintah yang dimana pada tahun 2018,Perum Damri Lampung 

mendapat penghargaan pelayanan prima madya.(Saputra,Emir Fajar. 2018. 

https://lampung.antaranews.com/amp/berita/306454perum-damri-terima-

penhargaan-pelayanan-prima-madya,2 Mei 2019). Sehingga menjadi 

ketertarikan peneliti untuk dalam memilih lokasi penelitian dan melihat 
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sejauh mana Perum Damri Lampung  mempertahankan dan meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat salah satunya melalui sistem tiket online.  

2. Waktu Penelitian 

Sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah jeda waktu. Penelitian 

yang dilakukan selama 7 hari dengan jumlah responden 100, maka 

diperoleh jeda hari sebagai berikut : 

Waktu pengambilan = 7 hari 

Ukuran sampel = 100 

Jumlah responden perhari  ="100" /"7"  

Jumlah responden perhari  = 14,28 responden perhari 

Jadi kuesioner dibagikan kepada responden yang merupakan masyarakat 

pengguna tiket damri online selama 7 hari dengan jumlah responden 

perhari sebesar 14,28 atau untuk memudahkan peneliti dibulatkan menjadi 

14 responden perhari. Waktu penelitian dimulai dari 29 Agustus 2019 

sampai 4 September 2019.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik 

pengumpulan data yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data 

yang valid dan reliabel. Dalam hal ini teknik yang dipergunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Instrumen 

penelitian dalam hal ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 



44 
 

responden yaitu pengguna jasa transportasi damri antar kota di Bandar 

Lampung. Adapun fungsi dari kuesioner adalah sebagai alat pengukuran 

tingkat kepuasan masyarakat. 

Kuisoner peneliti dengan menggunakan skala pengukuran.Dalam hal ini 

skala yang digunakan adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk 

menentukan pengukuran seberapa kuat responden puas dan tidak puas 

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kuisioner (Indrawati,2015). 

Kuisoner disusun berdasarkan item-item yang berhubungan dengan variabel 

yang akan diteliti. Variabel yang digunakan yaitu tingkat kepuasan 

masyarakat yang dijabarkan menjadi indikator variabel. Indikator variabel 

digunakan menjadi acuan untuk menyusun item yang dapat berbentuk butir 

pertanyaan.  

Tingkat skala likert yang digunakan dalam penelitian ini tercantum pada 

tabel berikut : 

Tabel 3.2. Ukuran Skala Likert 

No Kriteria Nilai 

1 Puas 3 

2. Kurang Puas 2 

3 Tidak Puas 1 

Sumber : Diolah peneliti 2019 

 

F. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah para penumpang damri antar kota yang 

ada di Perum Damri Kota Bandar Lampung. Peneliti memilih para 
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penumpang damri karena penumpang tersebut menggunakan sistem tiket 

online. Para penumpang damri merupakan populasi karena penumpang 

tersebut sudah membuat keputusan membeli tiket melalui online.Ukuran 

populasi dalam penelitian ini adalah tidak terhingga. 

2. Sampel 

Menentukan jumlah sampel dari populasi digunakan perhitungan maupun 

acuan tabel yang dikembangkan para ahli. Secara umum,untuk penelitian 

korelasional jumlah sampel minimum untuk memperoleh hasil yang baik 

adalah 30, sedangkan dalam penelitian eksperimem jumlah sampel 

minimum 15 dari masing-masing kelompok dan untuk penelitian survey 

jumlah sampel minimum adalah 100.  

Pada penelitian ini jumlah masyarakat yang menggunakan sistem tiket 

online Perum Damri Lampung tidak diketahui dengan pasti sehingga untuk 

menghitung jumlah sampel minimum yang dibutuhkan menurut Arikunto  

(2010: 174) besaran sampel yang akan diambil bisa dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

n        = Jumlah sample 

Z        = 1,96 dengan tingkat kepercayaan 95% 

Moe   = margin of eror atau tingkat kesalahan maksimum 5% 



46 
 

 

 

Sehingga jika berdasarkan rumus tersebut maka n yang didapatkan adalah 

96,04 = 100 orang sehingga disesuaikan peneliti dengan sampel minimum 

penelitian survey.  

G. Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data 

sekunder. 

1. Data Primer  

Menurut Sugiyono (2013) dijelaskan bahwa sumber data yang langsung 

memberikan pengumpulan data kepada pengumpul data dan sumber 

data. Data ini dikumpulkam secara langsung oleh yang bersangkutan 

(peneliti) yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam 

menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian. Contoh data primer 

adalah hasil survey atau observasi, data yang sering ditemui di lapangan 

adalah data yang dikumpulkan dari kuesioner. 

2. Data Sekunder  

Merupakan data yang didapatkan dari sumber yang sudah ada yaitu data 

dari dalam perusahaan dan luar perusahaan. Data dari dalam perusahaan 

bisa diambil dari file perusahaan, data biaya., intranet dan lainnya 

merupakan data yang dikumpulkan peneliti langsung dari responden di 

lapangan. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh melalui 
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responden yaitu penumpang yang memberikan data berupa kata-kata 

atau kalimat pernyataan atau memberiikan jawaban dalam kuesioner 

yang telah disediakan oleh peneliti.  

H. Metode Analisis  

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan alat ukur yang digunakan untuk menunjukan 

tingkat kesesuaian atau tingkat kesalahan suatu instrumen. Validitas akan 

menunjukan sejauh mana alat pengukuran dapat mengukur apa yang ingin 

diukur. Cara untuk menghitung validitas suatu instrumen dapat dilakukan 

dengan menggunakan rumus :   

Keterangan :  

rxy = Koefisien korelasi  

N  = Jumlah responden  

X = Skor masing-masing atribut  

Y = Skor total  

Hasil dari rxy atau koefisien korelasi akan menunjukan validitas dari 

instrumen yang digunakan. Kriteria pengujian jika korelasi antar butir 

dengan skor total lebih dari 0,3 maka instrumen dinyatakan valid atau 

sebaliknya jika korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka 

instrumen tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2013). 
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2. Uji Reabilitas  

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menjamin instrumen yang digunakan 

merupakan sebuah instrumen yang handal, konsisten, dan stabil sehingga 

apabila digunakan berkali kali akan menghasilkan data yang sama 

(Sugiyono 2013). Teknik pengujian reliabilitas yang digunakan adalah 

teknik Cronbach Alpha sebagai berikut :   

Keterangan :  

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butiran 

∑ab2  = Jumlah varian butir  

αt2 = Varian total 

Menurut Ghozali (2005: 42), suatu instrumen dikatakan reliabel (handal) 

jika memiliki koefisien kehandalan atau alpha sebesar 0,60 atau lebih. Di 

bawah ini hasil uji reliabilitas setiap variabel dengan nilai alpha harus 

sebesar 0,60 atau lebih maka kuesioner tersebut dinyatakan reliable. 

I. Teknik Analisis Data 

 

1. Analisis Deskripstif 

 

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau 

karakteristik dari data. Karakteristik yang digambarkan adalah karakteristik 

distribusinya (Hartono, 2010). Statistik deskriptif adalah statistik yang 
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digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan 

tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menggambarkan pendapat 

responden yang berkaitan mengenai sikap pelanggan, kepuasan pelanggan 

dan atribut produk pada sistem tiket online Perum Damri Lampung. 

Peneliti akan menyebarkan kuesioner yang akan dijawab oleh responden 

yang kemudian jawaban tersebut akan disusun kriteria penelitian . 

 

Tabel 3.3. Presentase Kriteria Interpretasi Skor 

No Persentasi Kategori Persentasi 

1 20% ≤ Skor < 46% Tidak Puas 

2 46% ≤ Skor < 72%   Kurang puas 

3 72% ≤ Skor < 100% Puas 

Sumber : Indrawati (2015) 

2. Analisis Univariat 

Analisis univariate adalah analisa yang dilakukan menganalisis tiap variabel 

dari hasil penelitian (Notoadmodjo, 2005 : 188). Analisis univariat berfungsi 

untuk meringkas kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga 

kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna. 

peringkasan tersebut dapat berupa ukuran statistik, tabel, grafik. Analisa 

univariat dilakukan masing–masing variabel yang diteliti.  
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Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian. Bentuk analisis univariat tergantung 

dari jenis datanya. Untuk data numerik digunakan nilai mean atau rata-rata, 

median dan standar deviasi. Pada umumnya dalam analisis ini hanya 

menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel. 

  



 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Presentase kepuasan masyarakat yang didapatkan dalam hal ini 

menunjukkan secara keseluruhan penumpang bus damri di kota bandar 

lampung telah menunjukkan rasa puas terhadap sistem pemesanan tiket 

online.  

2. Berdasarkan uji validitas indikator besarnya nilai R yang diperoleh, 

dapat ditentukan urutan indikator  yang menentukan tingkat kepuasan 

adalah indikator bentuk, kemudahan penggunaan, ketepatan waktu, 

akurasi, dan isi, adapun penjelasan dari lima indikator sebagai berikut : 

- Bentuk (Format) diketahui bahwa presentase sejumlah 97% termasuk 

kedalam kategori puas sehingga penumpang menyatakan kepuasannya 

terhadap desain, tata letak menu, dan tampilan sistem tiket online Damri. 

- Kemudahan Pengguna (Ease of use) diketahui bahwa presentase 

sejumlah  97% termasuk kedalam kategori puas sehingga penumpang 

menyatakan kepuasannya terhadap sistem tiket online Damri yang mudah 

digunakan.  
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- Ketepatan Waktu (Timeliness) diketahui bahwa presentase sejumlah  

82% termasuk ke dalam kedalam kategori puas sehingga penumpang 

menyatakan kepuasannya terhadap sistem tiket online Damri dari segi 

ketepatan waktu. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem tiket online 

Damri masih kurang cepat dalam menampilkan informasi dan respon yang 

diinginkan oleh pengguna sistem tiket online. Pengguna merasa kurang 

terhadap kecepatan aplikasi sehingga diperlukan perbaikan dengan 

performa dalam merespon komplain yang diberikan pelanggan, serta 

kecepatan dalam menampilkan informasi yang uptodate.   

- Akurasi (Accuracy) diketahui bahwa presentase sejumlah  sejumlah 64%  

termasuk kedalam kategori puas sehingga penumpang menyatakan 

kepuasannya terhadap kebenaran dan kejelasan informasi dalam aplikasi. 

Indikator akurasi harus menyediakan keakuratan informasi seperti jadwal 

keberangkatan, jumlah kursi penumpang yang sesuai dan tepat, 

selanjutnya menyediakan keakuratan informasi tersebut dalam waktu yang 

cepat dan menampilkan hasil sesuai apa yang diperintahkan.  

- Isi (Content) diketahui bahwa presentase sejumlah  sejumlah 83% 

termasuk kedalam kategori puas sehingga penumpang menyatakan 

kepuasannya terhadap isi aplikasi Damri.  Dalam hal ini indikator isi telah 

menampilkan informasi isi yang lengkap namun dirasa masih kurang 

memenuhi kebutuhan pengguna. Hal tersebut seperti kurangnya mengenai 

musik, video yang menampilkan cara penggunaan sistem tiket online agar 

lebih menarik pengguna sistem tiket online yang malas dalam hal 
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membaca aturan dalam sistem online. Dalam hal ini isi aplikasi harus 

lengkap, relevan, mudah di mengerti.   

 

B. Saran 

Saran untuk perbaikan e-ticket Damri berdasarkan tingkat kepuasan 

masyarakat adalah pada hal : 

1. Informasi yang disajikan harus lebih lengkap dari informasi yang 

tersaji saat ini pada sistem tiket online damri. Seperti nomor telfon 

daerah lampung bukan pusat saja. 

2. Informasi yang disajikan dalam e-ticket harus dilakukan pembaruan 

(update) dengan cepat agar memudahkan dalam mendapatkan 

informasi yang diinginkan.  

3. Informasi yang disajikan mampu memberikan informasi yang lebih 

akurat dan valid sehingga meminimalisir kesenjangan antara informasi 

yang tersaji dengan fakta yang terjadi dilapangan. 
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