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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata itu semua tentang wisata, dan peran transportasi dalam 

pariwisata itu penting. Bagaimana tidak, orang berwisata tidak menggunakan 

transportasi, suatu tidak mungkin di zaman yang modern ini, tidak ada orang yang 

melakukan perjalanan wisata tidak menggunakan transportasi. Di era teknologi 

yang canggih seperti sekarang ini, jarak tempuh dari satu Negara ke Negara lain 

tidak lagi menjadi masalah yang memberatkan hati orang untuk mengadakan 

kunjungan ke mana saja di dunia (Nyoman S Pendit, 2002;19). Peranan 

transportasi pada industri pariwisata sangat vital sekali, mengingat hal ini 

merupakan mobilisasi wisatawan dari suatu tempat ke tempat lainnya (M. Kesrul, 

2003;34).  

Transportasi atau pengangkutan sangat menentukan antara jarak dan waktu 

dalam perjalanan sehingga merupakan salah satu unsur utama langsung dalam 

tahap dinamis gejala-gejala pariwisata. Transportasi menyebabkan bergerak 

seluruh moda industry pariwisata, mulai dari tempat wisatawan melangkahkan 

kaki menuju ke tempat-tempat dimana objek pariwisata berada sampai ia kembali 

ke tempat asal semula itu (Nyonya S Pendit, 2002;88). Mengikuti kemajuan 

transportasi berarti mendorong kemajuan kepariwisataan. Transportasi akan 

memudahkan wisatawan untuk menuju tempat wisata. Sehubungan dengan  
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transportasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain model 

transportasi, jenis fasilitas, biaya dan lokasi (M. Kesrul, 2003;34).  

Selain itu, transportasi dapat memudahkan industri pariwisata untuk 

meningkatkan pelayanan. Penggunaan jasa transportasi di Indonesia sudah 

memiliki banyak pilihan yang sebagai alat mempermudah menuju tempat wisata. 

Terutama di kota besar yang bisa mendatangkan wisatawan untuk berwisata 

mengunjungi kota-kota besar dan mempunyai potensi sangat besar tentang budaya 

pariwisata apalagi di negara Indonesia akan kaya budaya dan potensi pariwisata 

alam yang beranekaragam.  

Maka dari itu, manajemen perusahaan jasa transportasi wisata membuat 

perencanaan dengan kebutuhan masyarakat akan kenyamanan dan keamanan yang 

saat ini lambat laun keinginan dan kebutuhan masyarakat di Indonesia semakin 

tinggi khususnya hiburan atau berwisata untuk memenuhi keinginan seseorang 

digunakan untuk menyegarkan pikiran. Sehingga dengan meningkatnya 

transportasi maka membutuhkan kualitas pelayanan perusahaan yang diberikan 

kepada konsumen. Sistem transportasi di Indonesia terdiri dari tiga jenis bidang 

yaitu bidang transportasi darat, bidang transportasi laut dan bidang transportasi 

udara. Ketiganya memiliki jasa transportasi masing-masing dengan prasarana 

yang sesuai dengan keadaan sarana yang ada. Transportasi tersebut dari tahun ke 

tahun juga mengalami perubahan. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pemilik produk 

ialah pelayanan yang diberikan. Dalam industri jasa, setiap transportasi memiliki 
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pelayanan masing-masing dan sesuai dengan tingkat kebutuhan transportasi 

tersebut. Semakin tinggi tingkat kebutuhan transportasi tersebut, semakin 

membutuhkan pelayanan. Transportasi untuk berwisata di Indonesia bermacam-

macam seperti bus Pariwisata, kapal pesiar, kereta api dan sebagainya. Dengan 

banyaknya macam transportasi di Indonesia, salah satu yang sering diminati oleh 

masyarakat yaitu transportasi Kereta Api. Semakin banyak pengguna Kereta Api, 

maka Perusahaan Kereta Api menciptakan transportasi darat di bidang pariwisata 

dan satu-satunya yang ada di Indonesia yaitu Kereta Api Pariwisata yang 

dikeluarkan oleh PT. KAI yang dikelola oleh anak perusahaan PT. KAI yaitu PT. 

Kereta Api Pariwisata. 

PT. Kereta Api Indonesia (persero) merupakan perusahaan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang tidak dirugikan karena kendaraan yang 

menggunakan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan kendaraan 

lainnya, yang akan ataupun bergerak di rel, dengan menggunakan mesin uap. Ada 

dua golongan kereta api yaitu kereta api penumpang dan kereta api barang. Kereta 

api penumpang dikelompokkan dalam tiga kelas, yaitu eksekutif, bisnis dan 

ekonomi. Dalam rangka menjaring konsumen agar bersedia menggunakan kereta, 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berusaha mengutamakan pelayanan yang 

memadai, serta membangun dan mewujudkan kepuasan pelanggan pengguna 

kereta api. Hal itu dapat terlihat dari annual report (2012) PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) yang telah merintis pembatasan penumpang terhadap tempat 

duduk. Meskipun volume tempat duduk berkurang, namun sisi kenyamanan dan 
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pelayanan menjadi lebih baik seperti pengurangan orang berjualan diatas kereta 

dan dilarangnya merokok ketika di dalam kereta. 

Untuk meningkatkan pengembangan komersialnya PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) memiliki beberapa anak perusahaan yang dapat membantu 

dalam meningkatkan pelayanan serta penyelenggaraan yang semakin efisien bagi 

para penumpangnya. Salah satu anak perusahaan PT. Kereta Api Indonesia adalah 

PT. Kereta Api Pariwisata. Dalam suatu Annual Report PT. Kereta Api Indonesia 

tahun 2011, maksud dari tujuan PT. KAI mengeluarkan Kereta Api Pariwisata 

adalah menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat 

di pasar dalam wilayah Indonesia dibidang pariwisata kereta api dan kegiatan 

usaha yang mendukung pariwisata, kereta api dengan menerapkan prinsip-prinsip 

Perseroan Terbatas. PT. KAI menciptakan Kereta Api Wisata modern untuk 

memenuhi kebutuhan wisatawan yang senang menikmati perjalanan. Kereta 

Wisata  adalah kereta  dengan fasilitas spesial yang  dilayani secara khusus  dalam 

rangka memenuhi kebutuhan konsumen yang bersifat personal, seperti rekreasi 

atau hiburan, bisnis atau meeting, keagamaan, reuni, gathering, fun games dan 

sebagainya. Dengan adanya Kereta Api Wisata menjadi menambah sarana 

transportasi wisata di Indonesia. Kereta Api Wisata ini menghubungkan berbagai 

kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti kota Bandung, Jakarta, Semarang, 

Yogyakarta, Surabaya dan Malang. Kereta Api Pariwisata diterbitkan tujuh 

armada dengan sembilan gerbong. Terdiri dari Kereta Jawa, Nusantara, Sumatera, 

Bali, Toraja, Imperial dan Priority.  
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Tabel 1.1 

Tabel Tipe-Tipe dan Jumlah Kereta Wisata 

Tipe – Tipe dan Jumlah Kereta Wisata 

No Tipe Kereta Wisata Jumlah Gerbong Kapasitas Penumpang 

1 Kereta Bali 1 Unit 20 Penumpang 

2 Kereta Nusantara 1 Unit 19 Penumpang 

3. Kereta Toraja 1 Unit 22 Penumpang 

4. Kereta Sumatera 1 Unit 22 Penumpang 

5. Kereta Jawa 1 Unit 20 Penumpang 

6. Kereta Imperial 2 Unit 20 Penumpang 

7. Kereta Priority 2 Unit 28 Penumpang 

Sumber: PT. Kereta Api Pariwisata (2015) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh jenis armada 

Kereta Api Pariwisata memiliki satu gerbong kecuali Kereta Wisata Priority dan 

Kereta Wisata Imperial dengan memiliki dua gerbong. Gerbong Kereta Wisata 

ketika menuju tujuan wisata sementara masih digabung dengan kereta api regular 

yang sesuai dengan pesananan penumpang tujuan wisata tersebut. Untuk 

penggabungan kereta api reguler dan kereta wisata digabung dengan kereta api 

berbasis kelas eksekutif dan gerbong kereta wisata diletakkan di belakang 

lokomotif atau ditengah atau paling belakang kereta dengan jalur perjalanan yang 

normal seperti kereta api regular biasanya. PT. Kereta Api Pariwisata terus selalu 

berusaha memberikan pelayanan yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat di 

pasar dalam wilayah Indonesia dibidang pariwisata kereta api, dan kegiatan usaha 
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yang mendukung pariwisata kereta api. Untuk lebih menarik konsumennya, PT. 

Kereta Api Pariwisata dibentuk untuk menciptakan suasana dan pengalaman 

berbeda dalam perjalanan wisatawan. Maka PT. Kereta Api Pariwisata 

memberikan pelayanan pada kereta wisata dengan pelayanan berupa fasilitas di 

dalam kereta wisata, interior, makanan serta hiburan lainnya yang memberikan 

kesan menarik dan menyenangkan konsumen saat perjalanan. Sehingga PT. KAI 

memberikan pelayanan dengan fasilitas yang berkarakteristik dan berbintang lima. 

Masing-masing kereta api pariwisata memiliki fasilitas berbeda.  

Namun, Penulis kali ini hanya membahas tentang Kereta Wisata Jawa. 

Kereta Wisata Jawa adalah salah satu tipe di Kereta Wisata. Kereta Wisata Jawa 

dikeluarkan pada tahun 2012 bersama kereta Sumatera yang generasi ke-2 (kedua) 

setelah Kereta Wisata Nusantara, Kereta Wisata Toraja dan Kereta Wisata Bali. 

Dalam Majalah Kereta Api Edisi 99 bulan Oktober tahun 2014, Kereta Wisata 

yang dilabel “Jawa” ini terinspirasi dari interior kereta Nusantara. Secara 

eksterior, antara Kereta Jawa dengan Kereta Sumatera mirip sekali karena sama-

sama khas coklat dan penggunaan tipikal huruf yang sama. Hanya interiornya saja 

yang membedakan. Dalam Kereta Wisata Jawa ini memiliki tampilan desain 

interior serta pernak-pernik yang menonjolkan seni dan keindahan dari budaya 

Jawa, membuat ketenangan seolah di rumah sendiri. Kapasitas penumpang yang 

ada di Kereta Wisata Jawa yaitu 20 penumpang dan Kereta Wisata Jawa hanya 

memiliki 1 kereta. Selain memiliki kereta yang bercorak Jawa, kereta wisata Jawa 

ini  kelebihan yaitu terdapat tempat tidur di dalam kereta. 
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Selain memeiliki kelebihan, Kereta Wisata Jawa terkadang mengalami 

gangguan dalam teknis, kurangnya pelayanan ataupun gangguan yang tidak 

sengaja pada saat perjalanan sehingga menyebabkan konsumen merasa tidak 

nyaman atas pelayanan yang diberikan misalnya keterlambatan kereta tiba saat di 

stasiun tujuan. Akibatnya, menimbulkan penumpang komplain kepada petugas 

akibat keterlambatan. Akan tetapi untuk menghindari penumpang komplain yang 

terlalu panjang maka petugas harus cepat mengambil solusi agar penumpang 

kembali nyaman saat perjalanan dengan hiburan atau fasilitas yang disediakan di 

Kereta Wisata Jawa. Perlu diketahui, jika ada penumpang komplain merupakan 

bentuk alat koreksi untuk perusahaan jasa transportasi perkeretaapian menjadi 

lebih matang dan professional dalam bekerja. Dalam industri jasa pariwisata, 

pelayanan yang maksimal sangat dibutuhkan bagi konsumen, karena konsumen 

ingin memperoleh pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Oleh 

karena itu, petugas harus memperhatikan keinginan konsumen dengan cepat dan 

tanggap.  

Sehingga, dengan melihat kinerja perusahaan pada pelayanan dan fasilitas 

yang diberikan didalam Kereta Wisata oleh PT Kereta Api Pariwisata maka 

Penulis meneliti tentang Pelayanan di dalam Kereta Wisata Jawa di PT. Kereta 

Api Pariwisata. 

I.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa bentuk pelayanan di dalam kereta 

wisata beragam macam sesuai dengan tipe kereta. Halnya Kereta Wisata tipe Jawa 
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memiliki perbedaan dalam fasilitas. Maka dapat merujuk pada latar belakang, 

rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelayanan yang ada di dalam Kereta Api Pariwisata khususnya 

Kereta Wisata tipe Jawa? 

2. Kendala pelayanan apa saja yang ada di dalam Kereta Api Pariwisata? 

I.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

I.3.1  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pelayanan yang ada di dalam Kereta Api Pariwisata khususnya 

Kereta Wisata tipe Jawa 

2. Untuk mengetahui kendala pelayanan yang terjadi di dalam Kereta Api 

Pariwisata khususnya Kereta Wisata tipe Jawa 

I.3.2  Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan mengenai pelayanan yang ada di dalam Kereta Api 

Pariwisata khususnya Kereta Wisata tipe Jawa dan mengantisipasi kendala yang 

berhubungan dengan pelayanan. 

1.3.2.2 Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan PT. Kereta Api Pariwisata dalam bidang pelayanan 

untuk lebih meningkatkan kualitas kerja. 
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1.3.2.3 Bagi Umum 

Untuk dapat mengetahui tentang pelayanan yang ada di dalam Kereta Api 

Pariwisata khususnya Kereta Wisata tipe Jawa. 

I.4  Kerangka Pemikiran 

Dalam industri pariwisata sarana transportasi merupakan faktor yang paling 

penting dalam dunia pariwisata, dengan transportasi konsumen dapat mudah 

melakukan kegiatan berwisata dari satu tempat ke tempat lain. ada 3 jenis 

transportasi bagi industri pariwisata : 

1. Transportasi Udara : Pesawat Terbang 

2. Transportasi Laut : Kapal laut 

3. Transportasi Darat : Bus, Taxi, Mobil dan Kereta Api 

Transportasi – transportasi yang telah disebutkan diatas merupakan sarana 

transportasi yang menentukan jarak utama langsung yang merupakan tahap 

dinamis gejala-gejala pariwisata yang menyebabkan bergeraknya seluruh roda 

industri pariwisata mulai dari tempat asal wisatawan sampai ke tempat obyek 

wisata yang akan dituju oleh wisatawan. 

Dalam hal ini, dengan menggunakan transportasi dapat menciptakan suatu 

barang atau komoditi berguna waktu dan tempat (time utility and place utility). 

Dalam transportasi ada dua kategori yaitu (Abbas, 2002;6) : 

1. Pemindahan bahan-bahan dan hasil-hasil produksi dengan menggunakan 

alat angkut 
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2. Mengangkut penumpang dari suatu tempat ke tempat lain 

Sehingga pengertian transportasi (Rustian, 2003;13) merupakan sebagai kegiatan 

untuk mengangkut atau membawa barang dan penumpang dari suatu tempat ke 

tempat lain.  

Transportasi biasanya bukan merupakan suatu kegiatan utama yang 

menjadi permintaan konsumen tetapi merupakan suatu kegiatan yang bersifat 

ikutan karena ada kegiatan lain yang ingin dicapai. Biasanya orang ingin 

melakukan aktivitas tertentu di tempat yang mereka tuju. Perjalanan tersebut 

hanya merupakan kegiatan tambahan yang harus dilakukan. 

Untuk saat ini, transportasi yang paling dinimati bagi banyak orang yaitu 

Kereta Api bagi calon penumpang yang ingin bepergian antar kota mereka lebih 

memilih untuk menggunakan transportasi darat. Semakin banyak orang yang 

berminat untuk menggunakan transportasi ini, maka industri perkeretaapian 

mengalami perbaikan dan peningkatan. Dengan makin meningkatnya pendapatan 

masyarakat dan tersedianya berbagai jenis moda transportasi, diperlukan 

peningkatan kualitas pelayanan pada Kereta Api yang meliputi atas keselamatan, 

kecepatan, energi dan produktivitas (Nasution, 2004: 169) : 

a. Keselamatan Perjalanan dan Keadaan 

Keselamatan perjalanan yaitu makin diperkecilnya gangguan bagi angkutan 

penumpang dan barang dimulai sejak awal perjalanan sampai dengan tibanya 

ditempat tujuan. Dalam istilah perkeretaapian dikenal sebagai PLH (Peristiwa 

Luar Biasa Hebat), suatu gangguan perjalanan yang mungkin yang disebabkan 
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oleh anjlogan (dealiment), kecelakaan pada pintu perlintasan sebidang (tabrakan 

antara KA ataupun kecelakaan yang diakibatkan oleh hal-hal lain. Disamping 

kontrol mutu dan keandalan kualitas operasi, ada kegiatan lain yang penting yaitu 

sistem pengawasan operasi dan keandalannya. Keandalan (reliability) banyak 

didasari atas dukungan sistem pemeliharaan dan tingkat teknologi dan 

kemampuan personil kereta api dalam menanganinya. 

b. Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu adalah persyaratan masyarakat pengguna yang memungkinkan 

mereka mampu merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang 

berada pada lokasi tujuan. Pengaturan yang terencana sangat dibutuhkan. hal ini 

dimulai dengan sadar waktu (time consciousness), sebagai salah satu ciri 

masyarakat maju. 

c. Kemudahan Pelayanan 

Dengan kemudahan pelayanan dimaksud suatu kepastian pelayanan yang 

memungkinkan seseorang untuk dapat dilayani, baik bagi  penumpang maupun 

barang. Bagi penumpang kepastian dalam mendapatkan pelayanan di tingkat 

manapun yang dipilihnya ataupun dalam memperoleh suatu karcis perjalanan 

terusan atau balik sangat didambakannya. 

d. Kenyamanan 

Dengan berubahnya tingkat kualitas hidup masyarakat, maka dituntut pula suatu 

pelayanan yang lebih baik daripada keadaan sekarang. Tingkat kebersihan, 
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kebisingan, geronjolan, goyangan (vertical/horizontal) adalah beberapa 

persyaratan umum yang perlu diperhatikan. 

e. Kecepatan 

Perubahan nilai kebutuhan masyarakat tersebut didasarkan atas perkiraan 

pertumbuhan ekonomi sosial, yang dalam jangka panjang ampu mengubah 

struktur ekonomi masyarakat, dari masyarakat agraris konvensional ke arah 

masyarakat industry dengan landasan agraris yang lebih maju dan masyarakat 

yang informatif dan komunikatif. 

f. Energi 

Energi merupakan suatu sarana untuk mengembangkan kesejahteraan dan 

kemajuan bagi kemanusiaan. Perkembangan teknologi telah membuktikan bahwa 

tidak ada suatu kemajuan tanpa keterlibatan energi sebagai sarana penggerak 

setiap aktivitas usaha. Jadi, penggunaannya harus seefisien mungkin. 

g. Peningkatan Produktivitas 

Pengembangan usaha selalu membuktikan suatu peningkatan produktivitas sejalan 

dengan usaha dalam meningkatkan kapasitas sesuai peluang atau potensi pasar 

yang dihadapi. Peningkatan produktivitas berarti sebagai upaya dalam 

memperbaiki efesiensi dan efektivitas usaha. 

Angkutan kereta api sebagai sistem angkutan mempunyai fungsi pokok 

bersifat pelayanan kepada masyarakat, berorientasi kepada pasar baik kepada 
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penumpang maupun barang yang dilayaninya berpindah tempat dari suatu lokasi 

asal ke tempat tujuan.  

Sehingga dengan meningkatnya permintaan konsumen menggunakan 

Kereta Api, perkeretaapian membuat kereta api khusus untuk berwisata yaitu 

Kereta Api Pariwisata untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat. 

Salah satu pelayanan dalam Kereta Api Pariwisata yaitu pelayanan di dalam 

Kereta Api Pariwisata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kerangka diatas, dapat dijelaskan bahwa pelayanan dalam transportasi 

khususnya Kereta Api Pariwisata memiliki pelayanan khusus sehingga perusahaan 

Pelayanan Transportasi Kereta 
Api Pariwisata di PT. KA 

Pariwisata 

Pelayanan di dalam Kereta Api 
Pariwisata Tipe Jawa 

Petugas  - Petugas 
atau SDM 

Makanan dan 
Minuman 

Fasilitas 

Kereta Api Pariwisata sebagai Transportasi 
Penunjang Kepariwisataan 
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banyak memberikan komposisi pelayanan yang ada kepada konsumen. Pelayanan 

bisa diartikan suatu tindakan nyata dan segera untuk menolong orang lain 

(pelanggan, mitra kerja, mitra bisnis dan sebagainya), disertai dengan senyuman 

yang ramah dan tulus (Suharto, 2009;35). 

Pelayanan di dalam kereta api pariwisata ada 3 bagian yaitu pelayanan pada 

petugas-petugas, pelayanan pada penyajian makanan dan pelayanan terhadap 

fasilitas yang diberikan. Pelayanan pada petugas atau pramugari sangat 

diperhatikan. Karena kepuasan konsumen yang utama yaitu cara petugas atau 

pramugari menyampaikan kepada konsumen sehingga konsumen merasa puas. 

Pelayanan dapat dikategorikan seperti berikut : 

A. Pelayanan yang diberikan Petugas-Petugas 

Pelayanan pada petugas atau pramugari dapat dijelaskan bahwa seorang 

petugas yang dalam pekerjaannya secara langsung berhadapan dengan konsumen 

harus siap secara fisik maupun mental sebelum memulai pekerjaan tersebut. 

Dengan ketidaksiapan petugas dapat berengaruh besar pada hasil kerja dan 

kepuasan konsumen. Perkembangan kemampuan dalam melayani seseorang di 

dalam industri jasa tidak tumbuh begitu saja melainkan melalui proses. Dunia 

pelayanan dalam melayani manusia lain sesuai dengan bidang kerjanya. Terdapat 

beberapa tentang terbentuknya kepribadian manusia yaitu teori Nature, yakni 

suatu teori yang menganggap bahwa kepribadian manusia yang tebentuk adalah 

hasil bawaan sejak ia dilahirkan. Bisa disebut sebagai kepribadian yang hadir 

secara alami dan tergantung pada potensi yang dimilikinya. Teori yang kedua 
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adalah teori Nurture yakni kepribadian manusia terbentuk oleh lingkungannya, 

dalam arti titik berat perkembangan pribadi manusia terletak pada seberapa besar 

lingkungan mempengaruhinya (Endar, 1999;8). 

Menurut White & Beckley (1973;6) dalam buku Endar Sugiarto (1999;10), 

kepribadian petugas atau pramugari dapat diungkapkan melalui akronim yaitu P-

E-R-S-O-N-A-L-I-T-Y dimana masing-masing huruf mempunyai makna tertentu. 

P  : Pleasantness, yaitu seorang petugas yang bekerja diindustri jasa 

pelayanan diharapkan mampu menyenangkan orang lain melalui kesopansantunan 

yang baik dan selalu tersenyum kepada konsumen. Hali ini merupakan suatu asset 

yang tak ada habisnya bagi industry jasa atau perusahaan yang bersangkutan. 

E  : Eagerness to help others, with a liking for people and willingness to 

serve them, yang dimaksud adalah adanya keinginan kuat dari dalam diri untuk 

membantu dan menyukai orang lain, bergaul dan rela melayani orang yang 

berkepentingan dengan pekerjaan kita merupakan salah satu unsur kepribadian 

dari dalam diri kita. Kita harus bangga dengan pekerjaan kita dan upaya 

memberikan pelayanan yang memuaskan dapat membahagiakan diri kita sehingga 

perasaan tersebut secara otomatis mempengaruhi orang lain. 

R  : Respect for other people. Courtesy costs nothing, yang dimaksud adalah 

dalam industry jasa pelayanan, menghormati dan menghargai orang lain sangatlah 

penting terutama karena orang lain tersebut adalah klien/tamu/langganan/pembeli 

kita. Bersopan santun dan bersikap ramah pada tamu tidak membutuhkan biaya 
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sepersenpun. Jika para petugas menghargai pembeli atau tamu maka tamu atau 

pembeli akan memberikan respon atas apa yang sedang dilakukan oleh petugas. 

S  : Sense of responsibility is a realization that what one does and says is 

important, dimaksud alah rasa tanggung jawab yang besar adalah sebuah realisasi 

bahwa apa yang kita lakukan untuk dan katakan kepada pelanggan adalah penting. 

Jangan sampai perbuatan dan perkataan membuat pelanggan tidak yakin dengan 

produk kita 

O  : Orderly mind is essential for methodical and accurate work, yang 

dimaksud adalah kita harus memiliki jalan pikiran yang teratur dan terorganisasi 

untuk melakukan pekerjaan dengan metode yang baik dan tingkat ketepatan yang 

tinggi. 

N  : Neatness Indicates pride in self and job, yang dimaksud adalah kerapian 

merupakan suatu bukti bahwa kita bangga dengan diri kita sendiri dan dengan 

pekerjaan kita. Dengan berpikir positif seperti ini, penampilan kita akan tampak 

“bercahaya” 

A  : Accuracy in everything done is of paramount importance, yang dimaksud 

adalah keakuratan/ketepatan/ketelitian dalam setiap hal yang kita kerjakan adalah 

nilai yang sangat penting. Jika bekerja sangat cepat, tepat dan aman serta ramah 

pada tamu balasan yang akan kita terima adalah kepuasan dalam bekerja dan 

peningkatan penghargaan. 
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L  : Loyalty to both management and colleagues make good teamwork, yang 

dimaksud adalah bersikap setia kepada manajemen dan rekan kerja merupakan 

kunci keberhasilan dari kerja sama tim. 

I  :  Intelligence use of common sense all times, yang dimaksud adalah kita 

harus senantiasa menggunakan akal sehat dalam memahami orang lain karena 

penggunaan tersebut akan mengasah perasaan dan intuisi kita terhadap apa yang 

tersirat dalam benak pelanggan pada saat kita berinteraksi dengan mereka 

T  : Tact saying and doing the right thing at the right time, yang dimaksud 

adalah berbicara secara bijaksana dan melakukan segala sesuatu secara benar pada 

saat yang tepat merupakan ciri kepribadian yang kuat 

Y  : Yearning to be a good Service Clerk and love of the work is essential, 

yang dimaksud adalah adamya keinginan yang kuat dalam diri kita untuk menjadi 

petugas pelayanan yang baik serta mencintai pekerjaan tersebut. 

Karena memiliki tuntutan tugas dan berfungsi memberikan pelayanan 

hendaknya memiliki kepribadian yang baik, menarik dan menyenangkan semua 

pihak terutama kepada konsumen. Selain itu, penampilan diri dalam bekerja 

sangat diperhatikan karena konsumen tidak hanya melihat sikap tetapi melihat 

secara fisik. Berpenampilan menarik merupakan salah satu kunci sukses dalam 

bekerja, terutama pekerjaan yang berhubungan dengan konsumen. Konsumen 

akan merasa nyaman, betah dan senang jika penampilan diri enak dipandang. 

Penampilan diri yang baik, disamping didukung oleh penampilan luar, juga harus 
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timbul dari dalam diri sesorang. Sehingga ada beberapa persyaratan untuk tampil 

secara fisik di hadapan pelanggan, yaitu (Endar, 1999;18) : 

1) Faktor Kesehatan Tubuh 

Untuk melayani seorang konsumen maka perlu kebugaran tubuh agar 

konsumen tidak melihat seorang petugas lemas dan mengakibatkan konsumen 

tidak merasa puas. Maka perlu berolahraga secara teratur karena dengan olahraga 

otomatis akan lebih ceria. 

2) Perawatan Anggota Tubuh 

Perawatan anggota tubuh penting sekali untuk membentuk penampilan secara 

keseluruhan (total look) yang menarik. Perawatan diri dimulai dari ujung kaki 

hingga ujung rambut di kepala. Penampilan yang terawatt dan rapi membuat 

kepercayaan diri meningkat dan hal ini penting dalam memulai pekerjaan 

a. Perawatan kulit 

Untuk menjaga agar kulit tetap mulus dan enak dilihat, harus dirawat. Dengan 

cara mandi teratur agar menghilangkan kotoran yang melekat pada tubuh. Pria 

dapat memilih sabun sesuai jenis kulit sedangakan bagi wanita perawatan kulit 

mendapatkan skala prioritas yang tinggi.  

b. Perawatan Rambut 

Rambut adalah mahkota bagi pemiliknya. Bagi petugas atau pramugari yang 

dalam pekerjaannya berhubungan dengan orang lain maka perawatan rambut 
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sangatlah penting. Saat bekerja, rambut harus kelihatan rapi, bersih dan potongan 

rambut disesuaikan dengan bentuk wajah. Potongan rambut harus dapat 

mempercantik atau mepertampankan wajah seseorang. Jika rambut kusam, 

kemerah-merahan atau bercabang perlu melakukan perawatan khusus. Bagi pria 

yang pekerjaan berhubungan dengan dengan orang lain maka disarankan tidak 

bercambang, berkumis dan berjenggot serta panjang rambut bagian belakang tidak 

melebihi kerah baju. 

c. Perawatan Tangan dan Jari 

Karena telapak tangan dengan jari-jari merupakan anggota tubuh yang terlihat 

oleh tamu secara langsung, keduanya perlu dirawat agar enak dilihat. Pria harus 

memotong kuku dan tidak diperkenakan memanjangkan kuku karena memberikan 

kesan ‘genit’. Wanita diperkenakan memelihara dan mengecat kuku dan 

sebaiknya mewarnai cat kuku serasi dengan warna kulit dan busana yang 

dikenakan. 

d. Perawatan Wajah 

Wajah adalah fokus utama penampilan, terutama bagi para wanita. Untuk 

memperoleh wajah yang mulus, menarik, melakukan berbagai daya upaya. 

Sebagai petugas yang melayani orang lain dalam bekerja, dapat tampil dengan tata 

rias wajah yang wajar, tidak berlebihan.  
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e. Nafas Tak Sedap dan Bau Badan 

Nafas tak sedap ditimbulkan oleh tukak lambung atau menyikat gigi yang tidak 

teratur. Sehingga perlu melakukan perawatan gigi. Sedangkan untuk bau badan 

biasanya timbul jika seseorang sedang berkeringat. Jika bau badan timbul maka 

dapat mengakibatkan konsumen tidak nyaman berada disekitarnya. Sehingga 

memerlukan perawatan untuk menghilangkan bau badan. 

3) Busana Kerja dan Aksesoris 

Busana yang rapi merupakan faktor mutlak yang mempengaruhi keseluruhan 

penampilan. Dalam dunia kerja seperti petugas atau pramugari pelayanan di dalam 

kereta api menggunakan pakaian seragam yang telah ditentukan.  

Perusahaan memberlakukan kewajiban mengenakan pakaian seragam yang 

rapi dan pakaian seragam didesain sedemikian rupa sehingga bisa mewakili citra 

yang akan ditampilkan oleh perusahaan tersebut. Selain harus rapi, bersih, pakaian 

harus juga lengkap artinya tidak ada kancing yang lepas dan tidak ada noda yang 

menempel.  

Untuk masalah non fisik, petugas atau pramugari melayani konsumen dengan 

cara 3S yaitu Senyum, Sapa dan Salam. Selain itu cara berpakaian dalam anggota 

tubuh harus diperhatikan karena pakaian dalam anggota tubuh secara langsung 

terlihat oleh konsumen dan konsumen akan merasa puas bila pelayanan terdapat 

dikeduanya. 
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B. Pelayanan terhadap Makanan 

Berikutnya yaitu pelayanan terhadap makanan. Pelayanan terhadap makanan 

dalam menyampaikan atau menyajikan hidangan untuk konsumen menurut 

penyajiannya dapat dibedakan sebagai berikut (Mulyono, 2004;101) : 

1. Penyajian Siap di Piring (ready plate) 

Teknik penyajian hidangan seperti ini pada dasarnya mengutamakan kecepatan, 

caranya sebagai berikut : 

a. Semua makanan disiapkan langsung di atas piring dan hidangkan dari 

sebelah kanan dengan tangan kanan 

b. Peralatan makanan bila belum disiapkan di meja hendaknya jangan 

diletakkan diatas hidangan tersebut 

c. Tariklah perelatan-peralatan yang kotor dari sebelah kanan tamu dengan 

tangan kanan dan perlu diperhatikan bahwa tangan pramusaji jangan 

sampai melintangi tamu 

d. Untuk menyajikan minuman selalu dilakukan dengan tangan kanan dan 

dari sebelah kanan tamu 

2. Penyajian di lotor (platter service) 

Dibandingkan penyajian siap di piring (ready plate) penyajian di lotor ini lebih 

sulit dalam pelaksanaannya, oleh karena itu diperlukan tenaga-tenaga yang 

terampil dan berpengalaman. Prosedurnya sebagai berikut : 
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a. Makanan sudah siap di atas lotor dan sudah dihias dari dapur sedemikian 

rupa agar menarik 

b. Kenudian hidangan dibawa ke tamu oleh pramusaji bersama-sama piring 

kosong 

c. Terlebih dahulu piring makan disiapkan di depan tamu dari sebelah kanan 

beserta peralatan makannya 

d. Kemudian hidangan dihidangkan disampaikan pada tamu dari sebelah kiri 

dengan bantuan sendok/garpu yang sudah disiapkan 

e. Semua alat makan yang kotor ditarik dari sebelah kanan tamu dengan 

tangan sebelah kanan 

3. Prasmanan (buffet service) 

Penyajian makanan seperti ini, biasanya dilakukan dalam pesta-pesta, pertemuan-

pertemuan dengan jumlah tamu yang cukup banyak karena selain praktis dalam 

buffet service tidak membutuhkan tenaga-tenaga pramusaji yang berpengalaman, 

pekerjaan yang dilakukan demikian mudahnya, cara penyajian sebagai berikut : 

a. Semua hidangan berikut piring dan peralatan makannya diatur dan 

disiapkan di atas meja buffet dengan diberi hiasan supaya menarik, 

termasuk gelas minum yang berisi 

b. Untuk memudahkan tamu mengambil makanan pada setiap jenis makanan 

tersebut disertakan peralatan yang sesuai dengan jenis hidangannya 

c. Tamu mengambil sendiri hidangannya 
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d. Pramusaji hanya bertugas menarik peralatan makan dan 

mengambil/menambah hidangan yang tinggal sedikit/habis bagian 

pengolahan 

e. Dibelakang meja buffet harus ada petugas pengolahan makanan untuk 

memberikan keterangan tentang makanan yang disajikan kepada tamu 

yang menanyakan dan bertugas untuk memotong membuat porsi makanan 

yang dihidangkan dalam keadaan utuh 

Selain penyajian makanan, pelayanan terhadap makanan perlunya kondisi higien 

dan sanitasi dalam hal penyelenggaraan makanan. Higiene merupakan suatu 

disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana cara hidup sehat dan cara mencapai 

kondisi-kondisi higienis (hygiene condition). Tercapainya kondisi higienis 

tersebut, diharapkan akan tercapai kenyamanan hidup, keamanan pada waktu 

makan, kesehatan alat makan dan bebasnya manusia dari bahaya-bahaya 

keracunan makanan. Pengertian Sanitasi lebih mengarah kepada usaha kongkret 

dalam mewujudkan kondisi higienis dan usaha ini dinyatakan dengan gerakan 

dilapangan berupa pembersihan, penataan, sterilisasi, penyemprotan hama dan 

sejenisnya (Bartono, 2000;69). 

C. Pelayanan terhadap Fasilitas yang diberikan 

Fasilitas merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perusahaan jasa, oleh 

karena itu fasilitas yang ada yaitu kondisi fasilitas, kelengkapan desain interior 

dan eksterior serta kebersihan fasilitas harus dipertimbangkan terutama yang 

berkaitan dengan konsumen. Desain dan tata letak fasilitas layanan erat kaitannya 
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dengan pembentukan  persepsi konsumen. Pada sejumlah tipe layanan, persepsi 

yang terbentuk dari interaksi antara pelanggan dengan fasilitas layanan 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan bersangkutan di mata konsumen. 

Konsumen mencari kenyamanan untuk berpergian dengan menggunakan 

transportasi ditunjang dengan desain serta fasilitas yang memadai.  

1. Desain Fasilitas Layanan 

Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan dengan fasilitas 

layanan, meliputi (Fandy Tjiptono,2008) : 

a. Sifat dan tujuan Organisasi Layanan 

Sifat suatu layanan seringkali menentukan berbagai ketentuan desainnya. 

Desain fasilitas yang baik dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya 

perusahaan mudah dikenali dan desain eksterior bisa pula menjadi ciri khas atau 

petunjuk mengenai sifat layanan di dalamnya. Banyak organisasi layanan yang 

memperoleh manfaat langsung dari desain khusus yang disesuaikan dengan sifat 

dan tujuannya.  

b. Ketersediaan Tanah dan Kebutuhan Akan Ruang atau Tempat 

Setiap perusahaan jasa yang membutuhkan lokasi fisik untuk mendirikan 

fasilitas jasanya perlu mempertimbangkan sejumlah faktor. 
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c. Fleksibilitas 

Fleksibilitas desain sangat dibutuhkan apabila volume permintaan sering 

berfluktuasi dan jika spesifikasi layanan cepat berkembang, sehingga resiko 

keuangan relative besar. Kedua kondisi ini menyebabkan fasilitas layanan harus 

dapat disesuaikan secara mudah dan memperhitungkan pula kemungkinan 

perkembangan di masa datang. 

d. Faktor Estetis 

Fasilitas layanan yang tertata secara rapi, menarik, dan estetis akan dapat 

meningkatkan sikap positif pelanggan terhadap suatu layanan. Selain itu, sikap 

karyawan terhadap pekerjaan dan motivasi kerjanya juga dapat meningkat. Aspek-

aspek yang perlu ditata meliputi berbagai aspek, misalnya tinggi langit-langit 

bangunan, lokasi jendela dan pintu, bentuk pintu yang beraneka ragam dan 

dekorasi interior. 

e. Masyarakat dan Lingkungan Sekitar 

Masyarakat (terutama pemerhati masalah social dan lingkungan hidup) dan 

dilingkungan di sekitar fasilitas layanan memainkan peranan penting dan 

berpengaruh besar terhadap perusahaan. 

f. Biaya Kontruksi dan Operasi 

Kedua jenis biaya ini dipengaruhi desain fasilitas. Biaya kontruksi dipengaruhi 

oleh jumlah dan jenis bahan bangunan yang digunakan. Biaya operasi dipengaruhi 

oleh kebutuhan energi ruangan yang berkaitan dengan perubahan suhu. 
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2. Tata Letak Fasilitas Layanan 

Lingkungan dan setting tempat penyampaian layanan merupakan aspek yang 

tidak kalah penting dan tidak boleh diabaikan dalam desain layanan. Persepsi 

pelanggan terhadap suatu layanan dapat dipengaruhi oleh atmosfer (suasana) yang 

dibentuk oleh eksterior dan interior fasilitas layanan bersangkutan. Atmosfer 

elegan, misalnya sering kali menimbulkan persepsi status social tertentu, atmosfer 

yang hangat membangkitkan persepsi nyaman dan atmosfer professional 

menciptakan persepsi berupa rasa aman dan percaya dikalangan pelanggan. 

Menurut Mudie dan Cottam (1999), setidaknya terdapat enam faktor yang 

harus dipertimbangkan secara cermat menyangkut tata letak fasilitas layanan : 

a. Perencanaan Spasial 

Aspek-aspek seperti proporsi, simetri, tekstur dan warna perlu diintegrasikan 

dan dirancang secara cermat untuk menstimulasi respons intelektual maupun 

respons emosional dari para pemakai atau orang yang melihatnya. 

b. Perencanaan ruangan 

Faktor ini mencakup perancangan interior dan arsitektur, seperti penempatan 

perabotan dan perlengkapannya dalam ruangan, desain aliran sirkulasi dan lain-

lain. 
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c. Perlengkapan atau Perabotan 

Perlengkapan atau Perabotan memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai 

sarana pelindung barang-barang berukuran kecil atau barang pajangan dan 

sebagainya. 

d. Tata Cahaya 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain tata cahaya adalah 

cahaya di siang hari (daylighting), warna, jenis dan sifat aktivitas yang dilakukan 

di dalam ruangan persepsi layanan akan tugasnya, tingkat ketajaman penglihatan 

dan suasana yang dinginkan (tenang, damai, segar, riang, gembira dan lain-lain). 

e. Warna 

Banyak orang yang meyakini bahwa warna memiliki bahasa sendiri, dimana 

warna dapat menstimulasi perasaan dan emosi spesifik. Warna mempengaruhi 

perasaan dan tindakan sesorang. 

Kereta wisata memiliki berbagai tipe sehingga dalam kereta api pariwisata ini 

fasilitas yang dimiliki dengan desain interior ataupun eksterior sesuai tipe kereta. 

Salah satu tipe kereta wisata yang di bahas dalam penulis yaitu Kereta Wisata 

dengan tipe Kereta Jawa. Kereta Jawa ini memiliki karakteristik interior dengan 

desain corak budaya jawa dilengkapi fasilitas layaknya berbintang lima dan 

fasilitas yang disediakan bagi semua konsumen dari keluarga hingga pebisnis. 

Fasilitas yang dimiliki oleh kereta ini merupakan fasilitas berbeda dengan kereta 

regular pada umumnya. Dan penambahan fasilitas lainnya yang perlu diperhatikan 
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yaitu fasilitas keamanan. Fasilitas keamanan merupakan fasilitas pelengkap dalam 

transportasi. Karena jika terjadi hal yang tidak diinginkan, dengan adanya fasilitas 

keamanan kereta ini dapat meminimalisir suatu keadaan buruk atau kecelakaan. 

Dengan fasilitas yang diberikan dapat menghubungkan konsumen terhadap 

perusahaan agar dapat menggunakan kembali.  

Sehingga dari penjelasan diatas maka aktivitas kepariwisataan tergantung pada 

transportasi. Faktor jarak dan waktu sangat mempengaruhi keinginan orang untuk 

melakukan perjalanan wisata. Fungsi utama dalam transportasi erat hubungannya 

dengan “accesbility” diartikan kecepatan yang dimiliki dapat mengakibatkan jarak 

yang jauh seolah-olah menjadi dekat. Untuk menuju obyek wisata pun 

menggunakan sarana trasnportasi.. Untuk menuju obyek wisata pun menggunakan 

sarana transportasi. Dengan adanya transportasi yang beragam mengakibatkan 

pertumbuhan pariwisata meningkat. Apalagi dengan munculnya kereta api 

pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan pariwisata di Indonesia untuk lebih 

dikenal di luar negeri.  

I.5 Metode Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan penelitian deskriptif yang digunakan oleh penulis.  

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, atau segala sesuatu yang terkait dengan 

yang ada didalam obyek penelitian yaitu Kereta Api Pariwisata (PT. KAI). 
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Penelitian deskriptif menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini 

digunakan beberapa pertimbangan yaitu (Moleong 2011:9) : 

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan jamak 

2. Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 

dan responden 

3. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri  dengan banyak 

penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi 

Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada konteks dari suatu keutuhan 

bahwa peneliti memasuki dan melibatkan sebagian waktunya. Maka penelitian 

kualitatif didasarkan pada apa yang diteliti, dibentuk dengan kata-kata atau 

gambaran. Penelitian kualitatif lebih mementingkan segi proses daripada hasil 

karena akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Oleh karena itu, pada 

waktu mengumpulkan data di lapangan, peneliti berperan serta narasumber yang 

terkait dalam penelitian. Sehingga penelitian yang diperoleh dirundingkan dan 

disepakati bersama oleh narasumber dan peneliti. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa hal : 

1. Susunan kenyataan dari merekalah yang akan diangkat oleh peneliti 

2. Hasil penelitian bergantung pada hakikat dan kualitas hubungan antara 

pencari dengan yang dicari 
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3. Konfirmasi hipotesis kerja akan menjadi lebih baik verifikasinya apabila 

diketahui dan dikonfirmasikan oleh orang-orang yang ada kaitannya 

dengan yang diteliti 

I.5.1 Batasan Konsep 

Pada penelitian yang berjudul Pelayanan di dalam Kereta Wisata Jawa di PT 

Kereta Api Pariwisata yang guna sebagai meningkatkan pelayanan untuk 

memudahkan pemahaman, ada beberapa konsep yang digunakan antara lain : 

a. Pelayanan  

Pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, penumpang, klien, 

pembeli, pasien dan lain-lain) yang tingkat pemuasannya hanya dapat 

dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang dilayani (Sugiarto, 

2002;36) dalam (Suharto Abdul Majid, 2009;34). Sehingga pelayanan 

yang dilakukan dalam transportasi ini, berhubungan dengan upaya atau 

tindakan untuk memenuhi kebutuhan orang atau organisasi.  

b. Kereta Api Pariwisata 

Kereta Api Pariwisata merupakan kereta dengan fasilitas spesial yang  

dilayani secara khusus  dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen 

yang bersifat personal, seperti rekreasi atau hiburan, bisnis atau meeting, 

keagamaan, reuni, gathering, fun games dan sebagainya (PT. Kereta Api 

Pariwisata, 2014). 
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c. PT. Kereta Api Pariwisata  

PT. Kereta Api Pariwisata merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) yang guna sebagai transportasi penunjang 

di bidang kepariwisataan. 

d. Penumpang  

Penumpang adalah yang membeli produk dan jasa-jasa pada suatu 

perusahaan (Yoeti, 2002;9-10) dalam buku (Suharto Abdul Majid,  

2009;11).  

Dalam transportasi, penumpang terdiri atas penumpang perorangan dan 

ada pula penumpang keluarga, kelompok atau rombongan (groups). Ada 

penumpang biasa, penumpang khusus dan ada juga penumpang sangat 

khusus. Sesorang dikatakan sebagai penumpang bila dibuktikan adanya 

dokumen tiket yang sah, di luar masinis dan pramugari yang bertugas 

(Suharto Abdul Majid, 2009;22). 

e. Kereta Wisata Jawa : salah satu nama armada yang ada di Kereta Api 

Pariwisata Indonesia yang memiliki karakteristik desain Jawa sesuai 

dengan budaya Jawa yang ada di pulau Indonesia. 

Dari konsep – konsep diatas yang telah disesuaikan berdasarkan judul dapat 

dijelaskan bahwa pelayanan di dalam Kereta Api Pariwisata khususnya di Kereta 

Wisata Jawa merupakan kegiatan yang menyenangkan konsumen.  

Hal-hal tersebut maka harus dipelajari agar tidak terjadi permasalahan dan 

dapat mengambil kepuasan konsumen dalam pelayanan. Dengan pelayanan yang 

baik maka konsumen atau penumpang dapat kembali lagi untuk menggunakan 
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transportasi tersebut. Sehingga perlu membuat rancangan pelayanan yang bisa 

membuat konsumen merasa puas. Dengan petugas atau pramugari di 

perkeretaapian melakukan melayani konsumen dengan baik serta pelayanan 

lainnya seperti fasilitas dan makanan sebagai pelengkap dalam pelayanan.   

I.5.2  Teknik Penentuan Lokasi 

Dalam hal ini lokasi penelitian yang dituju oleh penulis yaitu PT. Kereta 

Api Pariwisata dengan kantor pusat di Stasiun Gambir yang beralamatkan Jl. 

Medan Merdeka Timur Jakarta Pusat – 10110 Telp (021) 3890 – 2233, lantai 1 

pintu utara Stasiun Gambir. 

Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut, ialah : 

a. Karena lokasi tersebut merupakan dalam area kantor pusat dalam Kereta 

Api Pariwisata  

b. Penulis dapat cepat mengetahui informasi atau data – data yang 

dibutuhkan oleh penulis 

c. Karena Stasiun gambir merupakan stasiun yang sering digunakan untuk 

Kereta Wisata 

Lokasi penelitian PT. Kereta Api Pariwisata Stasiun Gambir dekat dengan 

wilayah perkotaan, sangat strategis dan terletak diantara pusat pemerintahan dan 

tempat wisata. 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PELAYANAN KERETA API PARIWISATA.... ALIFA AZIZA YOSINTA



33 
 

I.5.3  Teknik Penentuan Informan 

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperanserta, 

maka informan adalah orang yang memberikan informasi tentang pembahasan 

penelitian. Jadi, informan harus memiliki banyak pengalaman tentang 

pembahasan penelitian dan memberi informasi secara sukarela.  

Hal ini informan memberi tahu tentang maksud dan tujuan penelitian jika 

hal itu mungkin dilakukan agar peneliti memperoleh informasi secara detail yang 

diberikan olehnya. Sesuai dengan beberapa persyaratan diatas maka informan 

yang ditunjuk oleh peneliti yaitu : 

1. Petugas yang bertugas memegang jabatan sebagai Divisi Operasi dan 

Pelayanan Kereta Api Pariwisata 

2. Petugas di bagian Restorasi Kereta Api 

3. Karyawan-karyawan di dalam kereta wisata khusus bagi melayani 

penumpang seperti Prama Prami dan Trip Leader  

4. Penumpang Kereta Wisata 

I.5.4  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan 

data, sebagai berikut : 

a. Observasi atau Pengamatan 

Observasi atau pengamatan secara langsung dalam judul ini sangat berguna 

bagi peneliti. Karena penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam 
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penelitian ini, peneliti menggunakan observasi Partisipasi Moderat. Dalam 

observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dan 

orang luar (Sugiyono, 2005;66).  

Peniliti mengumpulkan data observasi di dalam kereta Wisata Jawa pada saat 

kereta wisata tersebut melakukan perjalanan. Dalam kegiatan obserrvasi ini, 

Peneliti menemani dan membantu petugas yang ada di dalam kereta wisata tetapi 

tidak sepenuhnya lengkap, selain itu Peneliti sekaligus melakukan pengamatan. 

b. Wawancara 

Di dalam buku Metode Penelitian Kualitatif (Moleong, 2014;174), 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. 

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara 

terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah 

dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti menggunakan wawancara 

terstruktur sebagai teknik pengumpulan data, pengumpul data telah mengetahui 

dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam 

melakukan wawancara, pengumpul data menyiapkan instrument penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan 

(Sugiyono, 2005;73). 

 Peneliti menyiapkan data pertanyaan-pertanyaan tentang pelayanan yang ada 

di dalam kereta wisata Jawa kepada informan. Dalam melakukan wawancara , 
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Peneliti menggunakan alat bantu seperti kamera sebagai pengambil gambar, 

brosur kereta wisata dan alat catatan tulis. 

c. Dokumen 

Selain menggunakan teknik wawancara dan observasi, peneliti juga 

membutuhkan dokumen-dokumen yang ada sebagai pelengkap data tentang 

pelayanan internal.  Kelengkapan data Dokumen tersebut seperti foto-foto di 

dalam tempat penelitian khususnya bagian pelayanan di dalam Kereta Wisata 

Jawa, sumber informasi tentang perusahaan Kereta Api Pariwisata seperti 

majalah, dokumen pribadi perusahaan untuk melengkapi data yang lebih akurat. 

I.5.6  Teknik Analisis Data 

Pengertian analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) dalam buku 

Metode Penelitian Kualitatif (Moleong, 2014;248) adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola mensistesiskannya, mencari dan menentukan 

pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan menemukan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain 

Dalam menganalisis data, peneliti harus memastikan pola analisis mana 

yang digunakan, analisis data yang digunakan yaitu analisis data yang bersifat 

kualitatif yang berupa kata-kata atau kalimat yang menurut informasi atas hasil 

penelitian dengan mengumpulkan data-data berupa dokumen, wawancara atau 

observasi. Dapat disimpulkan bahwa analisis data dimaksud adalah 
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mengumpulkan data-data yang terdiri dari pencatatan data penelitian di Kereta 

Wisata Jawa dan komentar peneliti 

Dari pengumpulan data-data tersebut telah didapat oleh penulis yang 

mengangkat judul permasalahan pelayanan internal Kereta Api Pariwisata tentang 

bagaimana pelayanan yang diberikan konsumen serta solusi permasalahan 

tersebut.  

Peneliti melakukan dengan mencatat data yang telah didapat dilapangan, 

mengumpulkan data dan terkelompok sesuai dengan jenisnya untuk dipelajari 

dengan cara melihat, membaca dan memahami pokok-pokok data tersebut, 

kemudian memilah-milah sesuai dengan permasalahan agar mendapatkan data 

yang sesuai dengan permasalahan. 

Setelah melakukan mengumpulkan, memilah-milah dan mempelajari 

mengenai data-data dan cara-cara mendapatkan data yang akurat sesuai dengan 

judul. Penulis membaca kembali serta memahami data-data dan menggabungkan 

semua data yang ada setelah itu dibandingkan dengan data sebelumnya atau data 

yang lainnya untuk membentuk suatu kesatuan. Setelah terkumpul, data tersebut 

dianalisa dengan menggunakan metode permasalahan yang diambil sesuai 

penelitian dengan detail. Dari analisa tersebut dapat menarik beberapa 

kesimpulan. 
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