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2 BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Transportasi 

 Transportasi merupakan pemindahan manusia , barang maupun objek lain   

menggunakan wahana ataupun sarana sebagai alat bantu yang digerakkan oleh 

manusia atau mesin dengan tujuan utntuk membantu manusia dalam beraktifitas. 

Para ahli menjelaskan pengertian transportasi, dan masing-masing dari mereka 

memiliki pendapat sendiri terkait persamaan dan perbedaan makna transportasi. 

Menurut Salim (2000) transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang  dan 

penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dimana  terdapat dua unsur  terpenting 

yaitu pemindahan/pergerakan yang secara fisik mengubah tempat dari barang 

(komoditi) dan penumpang ke tempat lain. Miro (2005) transportasi merupakan 

usaha memindahkan, mengerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari 

suatu tempat ke tempat lain, dengan harapan nilai atau manfaat objek akan lebih baik 

di tempat yang baru. Sedangkan menurut Nasution (2008) definisi transportasi 

adalah sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal hingga ke tujuan. 

2.1.1 Moda Transportasi 

Pengertian moda adalah sarana yang berguna untuk memindahkan manusia  

ataupun barang (benda) dari suatu tempat ke tempat yang lain. Terdapat beragam 

jenis dari moda transportasi yang telah dikembangkan, baik berupa moda 

transportasi darat, laut, dan  udara, di mana pada setiap moda tersebut memiliki ciri 

dan karakteristik (Munawar, 2005). Objek yang dibahas atau digunakan dalam 

penelitian adalah moda transportasi darat, khususnya angkutan umum yaitu Bus 

Primajasa dengan rute Bandung-jakarta . Miro (2008) mengelompokan moda 

transportasi  secara umum kedalam dua kelompok besar  yaitu : 

 1. Kendaraan Pribadi (Private Transportation), yaitu: moda transportasi 

 yang dikhususkan untuk keperluan  pribadi seseorang. Orang tersebut bebas 

 menggunakan ke mana saja, di mana saja dan kapan saja, bahkan  jika 

 tidak digunakan  sama sekali. 
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2. Kendaraan Umum (Public Transportation), yaitu: moda transportasi yang 

 diperuntukkan buat bersama (orang banyak), kepentingan bersama, 

 menerima pelayanan bersama, mempunyai arah dan tujuan yang sama.

 Bahkan terikat dengan jadwal dan trayek yang telah ditentukan. Para 

 pengguna kendaraan harus bisa mengikuti peraturan yang telah ditetapkan 

 oleh pemilik ataupun perusahaan.. 

2.1.2 Definisi Bus 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 2017 mengenai penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan 

bermotor umum tidak dalam trayek, menjelaskan bahwa Bus merupakan jenis 

angkutan kendaraan bermotor dengan tempat duduk tersedia lebih dari 8 kursi yang 

sudah termasuk pengemudi, dengan berat kendaraan lebih dari 3500 Kg. 

 Dalam  Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 

Tahun 2017 menjelaskan mengenai pembagian kategori bus sebagai salah satu 

kendaraan umum (Public Transportation) yang ada di Indonesia, sebagai berikut : 

a. Mobil bus kecil, merupakan angkutan kendaraan bermotor dengan berat 

berkisar antara 3500 Kg – 5000 Kg, panjang bus maksimal 6 meter dan 

lebar 2,1 meter serta tingginya adalah 1,7 kali lebar dari kendaraan. 

b. Mobil bus sedang, merupakan angkutan kendaraan bermotor dengan 

berat antara 5000 Kg – 8000 Kg, panjang bus maksimal adalah 9 meter, 

lebar 2,1 meter dan tingginya adalah 1,7 kali lebar dari kendaraan. 

c. Mobil bus besar, merupakan angkutan kendaraan bermotor dengan berat 

antara 8000 Kg – 16000 Kg, panjang bus maksimal antara  9 meter – 12 

meter, lebarnya 2,5 meter dan tinggi kendaraan 4,2 meter. 

d. Mobil bus tingkat, merupakan angkutan kendaraan bermotor dengan 

berat 21000 Kg – 24000 Kg, panjang bus maksimal antara 9 meter – 

13,5 meter, lebarnya 2,5 meter dan tinggi kendaraan 4,2 meter. 
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2.2 Kualitas  

Beberapa pakar atau ahli mendefinisikan makna dari kualitas ini, 

diantaranya adalah . ”Feigenbaum (1991), dimana beliau menyampaikan bahwa 

“kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang meliputi 

marketing, engineering, manufacture, dan maintenance, dimana produk dan 

jasa tersebut dalam pemakaianya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan 

pelanggan. Garvin dan Davis (1994) menyebutkan definisi kualitas adalah 

kondisi yang dinamis dan berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga 

kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang dapat memenuhi ataupun 

melebihi harapan dari konsumen. Sedangkan menurut Deming (1982) definisi 

dari kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Perusahaan harus 

benar-benar dapat memahami apa yang dibutuhkan konsumen atas suatu 

produk yang akan dihasilkan.  

Berdasarkan pendapat yang diutarakan oleh beberapa ahli diatas, dapat 

diambil garis besarnya bahwa kualitas ini sangat berhubungan dengan 

konsumen ataupun pelanggan. Lebih spesifik nya adalah kualitas berhubungan 

erat dengan kepuasan yang diharapkan atau didapatkan oleh konsumen. 

2.2.1 Kualitas dan Dimensi Kualitas pelayanan 

Definisi dari kualitas pelayanan menurut Parasuraman  (1988)  menyatakan 

bahwa kualitas pelayanan adalah besarnya perbedaan antara harapan atau keinginan 

konsumen dengan tingkat persepsi mereka. Pendapat lain mendefinisikan bahwa 

kualitas merupakan suatu tingkat dimana suatu jasa/layanan sesuai dengan 

kebutuhan atau ekspektasi konsumen (Lewis dan Mitchell, 1990; Wisniewski dan 

Donnelly, 1996). Jasa akan bernilai jika dapat melampaui tingkat kepuasan atau 

keinginan dari konsumen tersebut, dimana penilaian dari kualitas nya tidak hanya 

berpatokan pada pemenuhan kebutuhan konsumen tetapi juga dinilai dari cara 

pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan konsumen tersebut. Berdasarkan pendapat 

pakar ( Groonhoss dalam Rizal 2012) kualitas total dari suatu jasa atau pelayanan 

terdiri atas 3 komponen utama, yaitu : 

Kualitas teknis, yaitu komponen yang berkaitan dengan kualitas output 

dari jasa yang diterima pelangggan, dan dirincikan sebagai berikut : 
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1. Search quality , yaitu kualitas yang bisa dinilai  oleh pelanggan sebelum 

melakukan pembelian contohnya adalah harga . 

2. Experience quality, yaitu kualitas yang hanya bisa dinilai atau 

dirasakan pelanggan setelah menggunakan jasa. Contohnya tepat 

waktu, cepat dalam memberikan pelayanan dan  hasil yang rapi 

3. Credence quality, sulit untuk bisa dinilai pelanggan, meskipun telah 

menggunakan suatu jasa. Misalnya kualitas operasi jantung 

 Fungsi Kualitas, merupakan komponen yang berkaitan dengan kualitas 

dalam cara penyampaian sebuah jasa 

 Citra Perusahaan, yaitu nilai positif dan daya tarik khusus suatu 

perusahaan 

Dimensi dari atribut kualitas pelayanan yang didefinisikan oleh 

Parasuraman et all (dalam Rizal 2012 ), terdapat sepuluh dimensi yang menentukan 

kualitas jasa yaitu  

1. Fasilitas fisik untuk kegiatan pelayanan tersedia (tangible) 

2.   Akurat dalam memberikan pelayanan (reliability). 

3. Kemauan dan kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan 

 (responsiveness). 

4.  Keterampilan serta pengetahuan petugas dalam memberikan pelayanan 

 (competence). 

5. Sikap (sopan, perhatian, keramahan) yang ditunjukan petugas dalam 

 memberikan  pelayanan (courtesy). 

6. Kejujuran serta  kepercayaan yang diberikan terhadap petugas dalam 

 memberikan pelayanan (credibility). 

7. Keamanan (fisik, keuangan, kerahasiaan) yang harus dijaga dan diberikan 

 oleh petugas pelayanan (security). 

8. Kemudahan untuk berkomunikasi khususnya untuk petugas yang 

 memberikan pelayanan (access). 

9. Cara dan sikap dalam berkomunikasi yang harus dimiliki petugas dalam 

 memberikan  pelayanan (communication). 
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10. kesungguhan dan upaya petugas dalam memahami kebutuhan 

 konsumen (understanding the customer). 

Dalam kelanjutannya, tepatnya pada tahun 1988 Berry dan Parasuraman 

dalam (Rizal, 2012) merangkum sepuluh dimensi menjadi lima dimensi yaitu  

tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty. Berikut adalah 

penjabaran dari masing-masing dimensi tersebut : 

1. Keandalan (reliability). Merupakan kemampuan dalam melakukan 

 pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

2. Ketanggapan atau kepedulian (responsiveness). Merupakan keinginan 

 ataupun kemauan dari staf untuk membantu para pelanggan dan 

 memberikan   pelayanan dengan tanggap  

3. Jaminan kepastian (assurance). Merupakan  kompetensi yang dimiliki 

 staff  mencakup kemampuan, kesopanan serta dapat dipercaya sehingga 

 dapat memberikan rasa aman dari bahaya, resiko, atau keraguan 

4. Perhatian (emphaty). merupakan sifat serta kemampuan untuk 

 memberikan perhatian penuh kepada pelanggan. 

5.  Berwujud (tangible). Meliputi  fasilitas, peralatan, pegawai, dan sarana 

 informasi atau komunikasi dalam artian semua hal tersebut merupakan hal 

 yang memiliki bentuk fisik 

Dalam hal ini, Pemerintah turut meberikan aturan mengenai standar 

pelayanan yang tercantum dalam  Peraturan Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang “ Standar Pelayanan Minimal 

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek”. Peraturan 

Menteri ini terdiri dari 11 pasal yang mengatur  tentang kualitas dari standar 

pelayanan angkutan berupa keamanan , keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, 

kesetaraan dan keteraturan.   

 

2.2.2 Model Kualitas Jasa 

Model kualitas jasa berfungsi untuk mengidentifikasikan dan menentukan 

kesenjangan (gap) yang dapat menyebabkan kegagalan dalam penyampaian jasa. 

Valerie A. Zeithaml dalam (Rizal,2012) menjelaskan kesenjangan tersebut, yaitu : 
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1. Gap antara harapan dari pelanggan dan persepsi manajemen 

2. Gap antara persepsi manajemen dengan spesifikasi kualitas layanan 

3. Gap antara spesifikasi kualitas layanan dan penyedia layanan 

4. Gap antara penyampaian jasa dengan komunikasi internal 

5. Gap antara pelayanan yang dirasakan dengan pelayanan yang diharapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber Parasuraman et all dalam (Rizal, 2012) 

 

Gambar 2.1. Service quality gap model 

 

2.3 Pengujian Statistik 

Dalam penelitian ini pengujian statistik yang digunakan adalah uji validitas 

dan reabilitas. Hal tersebut dikarenakan metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk penelitian ini berupa kuisioner yang dibagikan kepada responden. Kuisioner 

tersebut berisi beberapa pertanyaan yang menyangkut topik ataupun kajian dari 

penelitian Pertanyaan dalam kuesioner harus dapat dipahami serta data yang 

didapatkan  harus konsisten atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, hal 
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tersebut kemudian menjadi dasar penggunaan uji validitas dan uji reliabilitas dalam 

menilai hasil kuisioner penelitian ini. 

 

2.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan dari suatu 

instrument dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat ukur. Semakin tinggi 

tingkat validitas dari  alat ukur maka semakin tepat alat ukur tersebut dalam 

menjalankan fungsinya. Analisis ini dilakukan dengan cara  mencari korelasi tiap 

– tiap butir pernyataan dengan nilai total yang diperoleh. 

Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pernyataan dalam  kuesioner mampu 

menunjukan  hal yang diukur dari kuesioner tersebut. Rumus umum untuk 

menghitung korelasi ini adalah sebagai berikut : 

…………………………….(2.1) 

rxy : koefisien korelasi 

N : jumlah objek uji coba   

Y : faktor yang digunakan dalam penelitian 

X : butir pernyataan 

  

2.3.2 Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas berfungsi dalam menentukan dan mengetahui tingkat 

kepercayaan terhadap instrumen pengumpulan data, sehingga bisa memberikan 

data yang akurat dan dapat dipercaya. Untuk mendapatkan nilai yang reliabel dari 

suatu kuisioner, maka kuesioner yang dibuat harus menunjukan nilai reliabilitas 

yang tinggi. 

 Dalam penelitian ini, metode Cronbach alpha digunakan untuk mengukur 

konsistensi dari setiap butir pernyataan,yang menunjukan keterkaitan antar tiap 

pernyataan. 
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………………………………………(2.2) 

dimana : 

∑ Si : jumlah varians skor setiap item  St   : varians total 

n      : jumlah dimensi pertanyaan yang diuji  r11 : nilai reliabilitas 

  

Berdasarkan penjabaran dari rumus 2.2 , dapat dilihat saat nilai r11 

dibandingkan dengan nilai reliabilitas. Jika nilai r11 > nilai reliabilitas maka 

dimensi tersebut dinyatakan reliabel. Tabel 2.1 menunjukan kategori atau tingkat  

nilai reliabilitas : 

 

Tabel 2.1. Nilai reliabilitas 

Nilai Keterangan 

r11 < 0,20 Sangat Rendah 

0,20 ≤ r11 < 0,40 Rendah 

0,40 ≤ r11 < 0,70 Sedang 

0,70 ≤ r11 < 0,90 Tinggi 

0,90 ≤ r11 < 1,00 Sangat Tinggi 
  sumber : Russefendi, 2005 

 

2.3.3 Logika fuzzy 

Logika fuzzy umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang 

mengandung unsur ketidakpastian, dimana logika fuzzy dikembangkan dari teori 

himpunan. Di dalam teori himpunan fuzzy,terdapat derajat kanggotaan dengan nilai 

yang terletak diantara selang 0 sampai1. Derajat keanggotaam tersebut menunjukan  

keanggotaan suatu elemen di dalam himpunan. Menurut Suprayogi  ( 2017), fuzzy 

service quality adalah teori fuzzy sebagai  alat untuk pemodelan dari ketidakpastian 

yang berhubungan dengan kesamaran dan kekurangan informasi mengenai elemen-

elemen tertentu dari masalah yang dihadapi. Metode Servqual sendiri adalah 

metode untuk mengukur kualitas dari  pelayanan yang terdiri dari lima dimensi 

kualitas pelayanan yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, emphaty. 
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Gabungan dari metode fuzzy Servqual berfungsi untuk  mencegah cara pandang 

mengenai ketidakpastian atas penilaian persepsi terhadap harapan yang diinginkan 

2.3.4 Fungsi keanggotaan 

Fungsi keanggotaan adalah proses memplot atau memetakan  titik-titik 

input data ke dalam nilai/derajat keanggotaan (µ[x]) yang ditunjukkan pada suatu 

kurva dengan interval nilau  antara 0 sampai  1. Dalam kurva ini bobot skor 

fuzzifikasi  dinyatakan dengan a, b, c. gambar 2.2 di bawah ini merupakan gambar 

dari kurva TFN: 

 

 

Gambar 2.2. Kurva TFN 

 

2.3.5 Proses Deffuzifikasi 

 Menurut (Tettamanzi & Tomassini, 2013) proses deffuzifikasi adalah 

konversi dari suatu bilangan fuzzy kedalam suatu bilangan yang tepat jumlahnya.. 

Perhitungan yang digunakan dalam proses deffuzyfikasi menggunakan metode 

center of area atau center of gravity. Perhitungan dengan metode ini mengambil 

titik pusat pada daerah fuzzy dengan rumus 2.3 sebagai berikut : 

..………………………………………………………………………….(2.3) 

 

2.3.6 Metode Servqual 

 Metode servqual digunakan untuk mengukur gap antara harapan dan 

persepsi konsumen atas pelayanan yang dirasakan Parasuraman et al (1990) 

dalam Rizal (2012). Dengan metode ini pengguna jasa akan membandingkan 
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harapan atau standar yang ideal bagi pelanggan dengan kinerja atau pelayanan 

yang diberikan perusahaaan. Gap yang terdapat  antara ketidaksesuaian kinerja 

atau pelayanan perusahaan dengan harapan pelanggan, menjadi dasar untuk 

mengukur kualitas jasa. Pengukuran dengan metode servqual ini menggunakan 

skala likert sehingga responden hanya  memilih tingkat kepentingan/harapan 

atau kepuasan/persepsi terhadap pernyataan terkait kualitas pelayanan. 

Sugiyono (2012) menjelaskan adapun skala likert yang digunakan untuk tingkat 

kepentingan/harapan serta tingkat kepuasan/persepsi yaitu, :  

1. Tingkat  Persepsi     2. Tingkat Harapan  

1 = Sangat tidak puas    1 = Sangat tidak diharapkan 

2 = Tidak puas     2 = Tidak diharapkan 

3 = Cukup puas     3 = Cukup diharapkan  

4 = Puas      4 = Diharapkan  

5 = Sangat Puas     5 = Sangat diharapkan 

Dengan menggunakan  metode servqual  kita dapat mengetahui tingkat ataupun 

kualitas pelayanan dari jasa yang ditawarkan oleh perusahaan,apakah sudah 

memenuhi harapan dari konsumen atau tidak. Hal tersebut dapat dinilau dengan 

melihat skor dari kesenjangan (gap) yang terjadi. Kesenjangan (gap) yang 

dimaksud adalah gap 5 yang di mana paling penting. (Zeithaml, Berry, & 

Parasuraman, 1990). Untuk itu digunakan rumus 2.4  Servqual Score di bawah ini 

       Servqual Score (Gap) = Skor Persepsi – Skor Harapan  (2.4) 

Keterangan:  

1. Jika gap bernilai positif (kepuasan > harapan), maka kualitas pelayanan sangat 

memuaskan.  

2. Jika gap bernilai nol (kepuasan = harapan), maka kualitas pelayanan 

memuaskan atau sama persis dengan harapan pelanggan.  

 3. Jika gap bernilai negatif (kepuasan < harapan), maka kualitas pelayanan 

kurang memuaskan. 
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2.4 COVID-19 

 Diah Handayani et,al (2020) dalam Jurnal Respirologi indonesia  Vol.40 

No.2, memberikan informasi mengenai patogenesis infeksi COVID-19 belum 

diketahui seutuhnya. Pada awalnya diketahui virus ini mungkin memiliki kesamaan 

dengan SARS dan MERS CoV, tetapi dari hasil evaluasi genomik isolasi dari 10 

pasien, didapatkan kesamaan mencapai 99% yang menunjukkan suatu virus baru. 

Virus corona merupakan zoonosis, sehingga terdapat kemungkinkan virus berasal 

dari hewan dan ditularkan ke manusia. Pada COVID-19 belum diketahui dengan 

pasti proses penularan dari hewan ke manusia, tetapi data filogenetik 

memungkinkan covid-19 merupakan zonosis. 

 Berdasarkan Panduan dalam Surveilans Global WHO untuk novel Corona-

virus 2019 (COVID-19) per 20 Maret 2020, mendefinsikan infeksi COVID-19 

yang diklasifikasikan sebagai berikut: 

 1. Kasus Terduga (suspect case)   

a. Pasien disertai gangguan napas akut (demam dan setidaknya satu tanda/gejala 

penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas), serta riwayat perjalanan yang 

dilakukan atau bertempat tinggal di daerah yang melaporkan penularan di 

komunitas dari penyakit COVID-19 selama 14 hari sebelum onset gejala 

b. Pasien disertai gangguan napas akut dan melakukan kontak dengan kasus 

terkonfirmasi atau probable COVID-19 dalam 14 hari terakhir sebelum onset; atau  

c. Pasien disertai gejala pernapasan berat (demam dan setidaknya satu tanda/gejala 

penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas dan memerlukan rawat inap) dan 

tidak adanya alternatif diagnosis lain yang secara lengkap dapat menjelaskan 

presentasi klinis tersebut.  

2. Kasus probable (probable case)  

 a. Kasus terduga yang hasil tes dari COVID-19 inkonklusif; atau 

 b. Kasus terduga yang hasil tesnya tidak dapat dikerjakan karena alasan apapun. 
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 3. Kasus terkonfirmasi yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan laboratorium infeksi 

COVID-19 positif, terlepas dari ada atau tidaknya gejala dan tanda klinis 

2.4.1 Protokol Kesehatan untuk Moda Transportasi  

Selama masa new normal di era pendemi covid-19 pemerintah telah 

mengeluarkan himbauan atau protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh semua 

. Dalam penelitian ini akan protokol kesehatan new normal akan lebih difokuskan 

untuk moda transportasi darat khususnya didalam penggunaan bus umum. Berikut 

adalah beberapa protokol yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia. 2020. NO HK.01.07/MENKES/382/2020, yaitu : 

- Bagi Pengelola Moda Transportasi         

1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. 

Informasi secara berkala dapat diakses pada laman 

https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan 

pemerintah daerah setempat.  

2) Larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya di atas > 

37,3 0C dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri 

tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja.  

3) Mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi 

menggunakan masker selama berada di moda transportasi.   

4) Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak 

memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas 

dengan melakukan pemeriksaan suhu dan self assessment risiko COVID-19 

sebelum bekerja. 

5) Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat 

pelindung diri yang sesuai. 

6) Penerapan higiene dan sanitasi di moda transportasi 

 a)  Selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis 

 dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling 
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 sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti 

 gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya.  

 b) Menyediakan handsanitizer dan/atau jika memungkinkan menyediakan 

 sarana cuci tangan pakai sabun. 

 c) Menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya. 

 d) Membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda 

 transportasi.  

e) Menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan 

 sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.  

7) Memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti: 

a) Pengaturan/pembatasan jumlah penumpang.  

b) Pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun 

 dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter.   

c) Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.  

d) Jika memungkinkan pemesanan tiket dan check in dilakukan secara 

 online.  

e) Jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa 

 administrasi atau teknis lainnya  seperti pemasangan pembatas/tabir kaca 

 bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah 

 (faceshield), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain. 

 8) Dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai. Jika harus 

menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau 

menggunakan handsanitizer sesudahnya.   

9) Lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi 

secara berkala. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan rapid test kepada para 

pekerja dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas 

pelayanan kesehatan.  Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self 

assessment risiko COVID-19 terlebih dahulu 

- Bagi Awak/Pekerja Pada Moda Transportasi  

1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke bekerja. Jika 

mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak 
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nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila 

berlanjut.   

2) Selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker 

cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area 

wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun 

dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.  

3) Lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan 

sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang.  

 4) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang 

misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal flexy glass/plastik/mika) dan lain 

lain.  

5) Pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan 

untuk menggunakan masker dan menjaga jarak. 

 6) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak 

dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan 

barang lainnya dengan cairan disinfektan. 

7) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti 

mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat 

yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit  

- Bagi Penumpang   

1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika 

mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak 

nafas tetap di rumah.  Jika benarbenar memerlukan transportasi umum, disarankan 

menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan 

memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya 

pencegahan penularan.  

2) Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda 

transportasi. 

3) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun 

dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer. 

4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. 
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5) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.   

6) Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan 

pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai 

perlindungan tambahan 

2.5 Studi Terdahulu 

           Kegiatan penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa studi yang pernah 

dilakukan sebelumnya . Hal ini digunakan untuk dapat membandingkan hasil dari 

penelitan yang dilakukan terkait metode, topik penelitian dan hasil yang 

didapatkan. Tabel 2.2 di bawah ini menunjukan beberapa studi terdahulu  

Tabel 2.2 Studi Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian 
1 Yushila ( 

2017 ) 

Analisis Kepuasan Konsumen 

dengan Metode Fuzzy-Sercqual 

dan Quality Function 

Deployment ( Studi Kasus Café 

Right Time Malang) 

Hasil analisis dengan metode Fuzzy-

Servqual menunjukan bahwa atribut 

yang menjadi prioritas utama dalam 

mempengaruhi kepuasan konsumen di 

kafe yaitu : Penyajian makanan dan 

minuman yang cepat dan sesuai dengan 

pesanan (-0,96), kejelasan harga yang 

ditawarkan (-0,94) dan porsi penyajian 

menu yang konsisten (-0,77).  

 

Hasil analisis dengan metode Quality 

Function Deployment menunjukan 

bahwa respon teknis yang menjadi 

target utama dalam usulan perbaikan di 

kafe untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen adalah membuat standar 

operasional prosedur pelayanan 

terhadap konsumen, pelatihan etika dan 

komunikasi karyawan serta perbaikan 

sarana prasarana  

2 Rudi 

Febriyanto, 

dkk (2017) 

Analaisis Tingkat Kepuasan 

Pelanggan Travel Padang-

Pekan Baru pada PT.PUTRA 

NUSA MULYA dengan 

Pendekatan Fuzzyservqual 

dalam Upaya Peningkatan 

Kualitas Pelayanan 

Dengan menerapkan metode Fuzzy 

Servqual, terlihat kepuasan pelanggan 

sudah baik hal tersebut tercermin dari 

dimensi Assurance ( jaminan ) yang 

mencakup pengetahuan, kemampuan 

dan kesopanan yang dimiliki para staf 

pelayanan yang bernilai postif. 

 

 Selain itu pengaruh pelayanan terhadap 

kepuasan pelanggan sudah sangat baik 

karena dalam dimensi Tangible ( Bukti 

Fisik ) dan Assurance ( Jaminan ) yang 

dirasakan pelanggan mempunyai nilai 

lebih besar dari pada nilai harapan 

pelanggan. 




