
ABSTRAK  
Dari tahun ke tahun, kebutuhan dalam transportasi kian lama semakin 

meningkat akibat bertambahnya penduduk dan teknologi yang semakin canggih. 
Dalam kondisi tersebut, dengan transporatasi semakin banyak dan ketat sehingga 
pelayanan yang disajikan turut serta haruslah meningkat. Mempertahankan 
konsumen puas dalam menggunakan transportasi, perlu pelayanan yang baik. 
Kereta Api Pariwisata atau dikenal dengan kereta wisata merupakan salah satu 
kereta penumpang berbasis pariwisata yang dibuat oleh PT. KAI dan dikelola oleh 
PT. KA Pariwisata. Penelitian yang diambil mengenai pelayanan di dalam salah 
satu tipe kereta wisata yaitu  kereta wisata tipe Jawa. Tujuan penelitan ini, untuk 
mengetahui bagaimana pelayanan yang ada di dalam kereta wisata tipe Jawa serta 
kendala apa saja yang ada di dalam kereta wisata tipe Jawa tersebut. Pada 
penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan 
penelitan yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendiskripsikan suatu keadaan, 
peristiwa atau segala sesuatu yang terkait dalam objek penelitian. Pengumpulan 
data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara secara langsung kepada 
petugas Divisi Operasional dan Pelayanan PT. Kereta Api Pariwisata, Trip 
Leader, Prama Prami dan Penumpang yang berada di Kereta Wisata serta Penulis 
melakukan observasi di dalam kereta wisata Jawa dan penggunaan bahan 
dokumen untuk melengkapi data-data berupa foto-foto yang berkaitan dengan 
Pelayanan di dalam Kereta Wisata Jawa.  

Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan di dalam kereta 
wisata Jawa yaitu pelayanan pada saat perjalanan menggunakan kereta wisata 
Jawa. Pelayanan yang diberikan di dalam kereta wisata Jawa seperti fasilitas yang 
ada di kereta wisata Jawa, makanan dan minuman yang disajikan di kereta wisata 
Jawa serta petugas-petugas yang melayani penumpang di dalam kereta wisata 
Jawa. Petugas yang melayani penumpang di dalam kereta wisata Jawa seperti Trip 
Leader, Prama Prami, Teknisi KA TV dan OTC. Makanan dan minuman yang 
disajikan seperti menu makanan minuman sudah ditentukan oleh PT.Reska dan 
dipersiapkan sebelum perjalanan oleh Prama Prami dibentuk dengan prasmanan. 
Fasilitas yang ada di kereta wisata Jawa seperti Ruang Utama, Ruang Keluarga, 
Mini Bar, Ruang Istirahat, Ruang Operator dan Toilet. Sedangkan kendala-
kendalanya adalah lebih terletak di fasilitas seperti AC Panas, Kran atau wastafel 
macet, persediaan air habis, kurangnya peralatan makanan minuman, kurangnya 
persediaan makanan ringan. kendala tersebut petugas yang ada didalam kereta 
wisata Jawa berusaha menangani dengan memperbaiki dan menambah jumlah 
persediaan di stasiun pemberhentian selanjutnya. 

Dengan adanya kendala tersebut, harapan selanjutnya PT. KA Pariwisata 
lebih memperhatikan kebersihan di seluruh kereta wisata Jawa yang rapi dan lebih 
teliti dalam menyediakan jumlah makanan minuman sesuai jumlah kebutuhan 
penumpang. 
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KATA PENGANTAR  

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. Penulisan Tugas Akhir ini disusun 

untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan status D3 (Diploma) Program 

Studi Usaha Perjalanan Wisata (UPW) Fakultas Vokasi Universitas Airlangga 

Surabaya. Penulis mengambil judul “Pelayanan di Dalam Kereta Wisata Jawa 

di PT. Kereta Api Pariwisata.” 

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan serta dukunngan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, Penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan dan 

dukungan yang diberikan Penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat : 

1. Bapak Andy Umardiono, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi D3 

Kepariwisataan/ Bina Wisata Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 

2. Bapak Novianto Edi Suharno, SST.Par., M.Si selaku Dosen Pembimbing 

yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini hingga selesai. 

3. Bapak dan Ibu Dosen D3 Kepariwisataan/Bina Wisata jurusan Usaha 

Perjalanan Wisata yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama 

berada di bangku perkuliahan 
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4. Ibu Adi Suryatmini selaku Direktur PT. Kereta Api Pariwisata yang telah 

memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di PT. Kereta 

Api Pariwisata 

5. Bapak Parevin M selaku senior manajer operasional dan pelayanan PT. 

KA Pariwisata yang banyak membantu penulis dalam mendapatkan data-

data dalam wawancara maupun data lainnya 

6. Seluruh petugas yang ada di PT. Kereta Api Pariwisata yang membantu 

penulis mendapatkan data-data penelitian 

7. Untuk kedua orang tuaku yang selalu memberikan motivasi, semangat dan 

medoakan selalu 

8. Buat sahabat-sahabat tercintaku Para “Sambel” yang selalu ada suka atau 

duka selama ini, memberi semangat setiap hari dan memberi canda tawa. 

Semoga kita langgeng ya. Amin. 

9. Untuk mbak Ayu yang selalu memberi semangat, doa dan membantu 

pengerjaan ini walaupun kita baru bertemu tapi memberi kesan yang 

berbeda bagiku. 

10. Untuk semua teman-temanku D3 Kepariwisataan / Bina Wisata angkatan 

2012 

Penulis menyadari banyak kekurangan pada Tugas Akhir ini. Penulis berharap, 

semoga bermanfaat untuk menambah wawasan tentang pelayanan Kereta Api 

Pariwisata bagi kita semua dan bagi penulis. Penulis mengharapkan kritik dan 

saran agar Tugas Akhir ini menjadi lebih baik.  
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