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ABSTRAKSI 

Traosportasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan nuYunya kondisi 
masyarakat sehingga menyebabkab nilai yang dituntut terbadap jasa traosportasi 
meningkat pula. Bagi pengguna jasa angkutan bis antarkota, hal ini terbukti dengan 
semakin dipilihnya sarana angkutan bis antarlcota yang lebih banyak memberikan 
fasilitas dan kenyamanan. 

Bagi perusahaan jasa pemberian pelayanan yang berkualitas merupakan suatu 
s1rategi yang tepat untuk clapat berbasil dalam persaingan 

Pelayanan yang berkualitas tersebut bertujuan untuk: memuaskan konsumen. 
Kepuasan akan tercapai bila tidak ada kesenjangan antara pelayanan yang diterima 
konsumen (persepsi konsumen) dengan pelayanan yang dibarapkan (harapan 
konsumen). 

Agar clapat selalu memberi pelayanan yang memuaslam, maka peating basi 
perusahaan mengadakan penelitian untuk mengetahui apakah yang diberikan sesuai 
dengan pelayanan yang diharapkan konsumen. 

Ditengah persaingan bisnis jasa 8IJ8lcutan jalan, khususnya angkutan bis antar 
kota jenis Patas, PO. Harapan Jaya di Tulungagung dalam usaha memuaskan 
konsumennya. maka dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat 
kesenjangan a.ntara pelayanan yang diterima (persepsi konsumen) dengan pelayanan 
yang diharapkan (harapan konsumen). 

Penelitian dilakukan dengan menyebarbn kuesioner terbadap penumpang bis 
Patas Harapan Jaya untuk: tujuan Surabaya yang berangbt melalui terminal 
Tulungagung. Dalam penelitian ini setiap responden mengisi data berpuaupn 
(persepsi dan harapan). Untuk: mengetahui kesenjangan persopsi dan harapan 
konsumen dilakukan Tes Ranking Bertanda Wilcoxon untuk data Belpasangan.

Dan basil penelitian clapat diketahui ballwa 8ecara. umum terdapat kesenjangan 
antara. pelayanan yang diterima (persepsi koosumen) dengan pelayanan yang 
diharapkan (harapan konsumen) &tau ko..omen merasa tidak puas dengan pelayanan 
yang diberikan. Terbadap aJribut yang belum memenuhi harapan konsomen, peneliti 
berusaha memberi saran-saran yang diharapba dapat menjadi masukan bagi PO. 
Harapan Jaya dalam memperbaiki pelayanannya. 
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