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RINGKASAN 

 Harga yang terjangkau didukung dengan fasilitas yang memadai dan citra 

perusahaan yang baik dalam perusahaan jasa transportasi khususnya akan 

mempengaruhi keputusan pembelian. Beberapa faktor yang diperhatikan Rosalia 

Indah untuk memberikan kepuasan karena telah membeli jasanya adalah faktor harga, 

fasilitas dan citra perusahaan yang baik. Sehingga mampu menarik minat masyarakat 

yang akan bepergian untuk membeli tiket dan menggunakan jasa Rosalia Indah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui  seberapa 

besar pengaruh Harga, fasilitas dan citra perusahaan terhadap keputusan pembelian 

tiket pada PO. Rosalia Indah cabang Ponorogo. (2) Faktor manakah yang paling 

dominan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian tiket pada PO. Rosalia Indah 

cabang Ponorogo. kemudian tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui 

besarnya pengaruh harga, fasilitas dan  citra perusahaan terhadap keputusan 

pembelian tiket pada PO. Rosalia Indah cabang Ponorogo . (2) Untuk mengetahui 

variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian tiket bus 

PO. Rosalia Indah cabang Ponorogo. 

Hasil persamaan regresi linier bergandanya setelah diolah menggunakan SPSS 

16.0 adalah Y= 1,556 - 0,065X1 + 0,672X2 + 0,278X3 maksud dari persamaan 

tersebut adalah (a) pada saat variabel harga, fasilitas dan citra perusahaan tidak ada 

atau dalam keadaan konstan maka keputusan pembelian sebesar 1,556. (b) pada saat 

variabel harga naik satu satuan maka keputusan pembelian akan turun sebesar -0,065. 

(c) pada saat variabel fasilitas naik satu satun maka keputusan pembelian naik sebesar 



 

0,672. (d) pada saat variabel citra perusahaan naik satu satuan maka keputusan 

pembelian akan naik sebesar 0,278. 

Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan nilai adjusted R square  pada 

tabel model summary adalah 0,650 yang berarti 65 % keputusan pembelian di 

pengaruhi oleh variabel harga, fasilitas dan citra perusahaan sedangkan sisanya 35 % 

dipengaruhi variabel lainnya.  

Hasil dari pengujian hipotesis menggunakan uji parsial “t” diketahui variabel 

fasilitas dan citra perusahaan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian tiket  

pada PO. Rosalia Indah cabang Ponorogo , ini dibuktikan dengan nilai t hitung > t 

tabel sedangkan untuk variabel harga berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan 

karena nilai t hitung < t tabel. Hasil dari uji serempak “F” di dapat nilai sebesar 

28,249 dan F tabel sebesar 8,59 sehingga F hitung > F tabel yang berarti variabel 

harga, fasilitas dan citra perusahan berpengaruh secara serempak terhadap keputusan 

pembelian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan perkembangan dunia bisnis saat ini, maka semakin berkembangnya 

tingkat persaingan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Peran pemasaran semakin penting 

dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan yang menghasilkan barang maupun jasa. 

Pendekatan pemasaran tidak lepas dari sisi konsumen, sebab konsumen mempunyai peranan 

penting, dimana konsumen sebagai alat ukur dalam menentukan keberhasilan suatu barang 

atau jasa. Oleh sebab itu peran pemasaran bertujuan memuaskan kebutuhan manusia, dimana 

kebutuhan manusia akan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan sehingga para 

pemasar harus peka membaca setiap perubahan selera konsumennya. 

Persaingan yang semakin ketat, menyebabkan suatu perusahaan menempatkan 

orientasi pada pemenuhan dan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Dengan semakin 

banyaknya perusahaan yang menawarkan produk dan jasa pada konsumen, maka semakin 

banyak pula alternatif yang dimiliki konsumen, sehingga perusahaan selalu berusaha 

memenuhi kepuasan pelanggan mereka. 

Para pengusaha telah menyadari bahwa pemasaran sangat penting bagi keberhasilan 

sebuah perusahaan, sebuah pemikiran bisnis yang benar-benar baru sebuah filsafat baru 

berkembang, ada tiga ketetapan pokok yang mendasari konsep pemasaran (Stanton, 1996), 

antara lain : 

1.   Semua operasi dan perencanaan perusahaan harus berorientasi kepada konsumen. 

2.   Sasaran perusahaan harus volume penjualan yang menghasilkan laba. 

3. Semua kegiatan pemasaran di sebuah perusahaan harus dikoordinir secara         

organisatoris. 



 

 Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan 

pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi 

memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal – hal yang 

mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian.  

 Menurut Tjiptono (2002), harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya 

(termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau 

penggunaan suatu barang atau jasa. Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung 

terhadap laba perusahaan. 

 Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu 

produk karena harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang diyatakan 

dalam satuan moneter. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan perusahaan karena 

harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan 

produknya baik berupa barang ataupun jasa. 

 Fasilitas adalah untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan fungsi. Fasilitas 

merupakan komponen individual dari penawaran yang mudah ditumbuhkan atau dikurangi 

tanpa mengubah kualitas dan model jasa. Fasilitas juga merupakan alat untuk membedakan 

program suatu lembaga yang satu dari pesaing yang lainnya 

( Lupiyaodi, 2006 : 150 ). 

Menurut Kotler citra perusahaan adalah respon konsumen pada keseluruhan 

penawaran yang diberikan perusahaan dan didefinisikan sebagai sejumlah kepercayaan, ide – 

ide, dan kesan masyarakat pada suatu organisasi. Citra perusahaan yang baik merupakan 

sebuah asset bagi kebanyakan perusahaan , karena citra perusahaan memiliki suatu dampak 

terhadap persepsi pelanggan darri komunikasi dan operasi perusahaan yang sangat 

menghormati pelanggan. Gronroos (1990:169) menyebutkan citra mempunyai dua fungsi : 

1. Citra perusahaan merupakan komunikasi dengan berbagai harapan. 



 

2. Citra perusahaan merupakan sebuah fungsi dari pengalaman yang   paling baik 

sebagaimana dan berbagai harapan pelanggan. 

 Perkembangan alat transportasi sekarang ini semakin pesat dan bertambah maju 

seiring dengan perkembangan jaman. Hal ini menyebabkan semakin banyak perusahaan yang 

mendirikan layanan jasa ini. Semakin banyaknya perusahaan baru yang muncul dengan 

layanan jasa yang sejenis mengakibatkan semakin banyak jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan tersebut, hal itu menyebabkan timbulnya persaingan diantara perusahaan- 

perusahaan tersebut untuk memenangkan pasar atau mendapatkan konsumen. 

 Dunia transportasi memang selalu menarik untuk diikuti, karena semakin hari armada 

semakin bertambah dan fasilitas yang disediakan semakin berkembang sesuai dengan 

kebutuhan konsumen, hal itu merupakan daya tarik untuk mempengaruhi perilaku konsumen. 

 Terdapat banyak layanan jasa transportasi yang terkenal di Ponorogo antara lain 

sebagai berikut PO Rosalia Indah, PO Harapan Jaya, Lorena, Damri dan yang lainnya. 

Dengan banyaknya layanan transportasi yang ada di pasaran maka akan mendorong 

suatu perusahaan untuk bersaing mendapatkan calon konsumen melalui berbagai strategi, 

misalnya melakukan promosi, memberikan fasilitas yang nyaman, dan mengubah harga lebih 

murah sedikit daripada yang lain. Oleh karena itu perusahaan saling berlomba lomba untuk 

menarik konsumen menggunakan armada mereka. 

 Dengan adanya alat transportasi ini memberikan kemudahan kepada konsumen yang 

akan bepergian jauh, misalkan mudik lebaran, kerumah saudara jauh dan yang lainnya. 

Tersedianya fasilitas yang memadai seperti AC, TV, Toilet, Selimut di dalam bus akan 

membuat penumpang yang menggunakan armada ini semakin nyaman, selain itu juga ada 

jamuan makan ketika makan malam jadi para penumpang tidak perlu khawatir akan 

menggunakan transportasi ini. 



 

 Dalam memilih armada masyarakat selalu mempertimbangkan citra perusahaan selain 

masalah harga maupun fasilitas. Citra perusahaan yang bagus akan membuat calon konsumen 

semakin yakin dengan bus yang akan di gunakan. Calon konsumen mengetahui citra 

perusahaan itu bagus atau tidak biasanya dari mulut ke mulut dan para penumpang yang 

sudah pernah menggunakan bus pada perusahaan terebut.   

 Masyarakat pada era ini memang membutuhkan alat transportasi yang  sesuai 

kebutuhan mereka dan mempermudah perjalanan mereka, sehingga mereka tidak berpaling 

untuk menggunakan transportasi lain. 

Bus adalah salah satu dari sekian banyak alat transportasi yang dapat melakukan 

fungsi diatas bagi para penggunanya. Kebutuhan akan transportasi didukung dengan harga 

yang terjangkau membuat konsumen lebih memilih bus sebagai alat transportasi mereka. 

 Pada saat ini sangat banyak masyarakat yang bepergian dengan menggunakan bus 

daripada kendaraan pribadi karena lebih nyaman dan tidak capek harus mengemudikan 

kendaraan sendiri. Hal itu terlihat dari banyaknya calon penumpang yang mengantri di ruang 

tunggu untuk keberangkatan mereka ke berbagai jurusan yang dituju. 

 Orang yang akan bepergian jauh memang menjadi pasar yang menguntungkan bagi 

perusahaan jasa ini. Masyarakat membutuhkan transportasi untuk keperluan mereka. Bila 

tidak ada bus jarak jauh yang langsung kepada tempat yang dituju maka masyarakat akan 

kesulitan ganti-ganti transportasi dan membuang waktu percuma di perjalanan dan tentu saja 

rasa capek akan terasa. 

 Oleh karena hal itu perusahaan transportasi sekarang menyediakan fasilitas yaitu 

layanan mengantarkan masyarakat ke pos pos kota yang dituju. Hal itu sangat mempermudah 

pengguna layanan itu.  

 Mengingat banyaknya orang yang bepergian ke berbagai tempat, bus akan sangat 

membantu untuk kelancaran perjalanan penumpang. Kalau diamati setiap hari banyak 



 

penumpang yang mengantri untuk keberangkatan mereka dan itu terjadi pada hari-hari biasa 

bukan hari lebaran, hal itu menandakan bahwa semakin hari semakin banyak masyarakat 

yang menggunakan bus untuk alat transportasi mereka. 

Masyarakat pun ketika mau menggunakan armada bus tidak langsung datang ke satu 

perusahaan dan langsung membeli tiket, mereka biasanya tanya-tanya dulu dari satu 

perusahaan ke perusahaan lain guna mendapatkan harga yang terjangkau kecuali apabila 

mereka sudah sering naik bus pada perusahaan itu maka mereka akan langsung 

menggunakannya karena sudah tahu harga dan fasilitas yang disediakan. 

Selain itu terkadang suatu perusahaan tidak menyediakan bus untuk tujuan calon 

konsumen tersebut. Tidak semua perusahaan menyediakan semua tempat tujuan itu karena 

keterbatasan armada mereka. 

Ada banyak fasilitas yang diberikan oleh PO Rosalia Indah khususnya bagi kelas 

eksekutif yang membedakan antara bus Rosalia dengan bus yang lainnya diantaranya adalah : 

a. Sebelum keberangkatan disediakan ruang tunggu yang nyaman, mungkin tidak 

dijumpai di tempat – tempat yang lain. 

b. Tempat istirahat makan malam di palur adalah restoran milik PO Rosalia sendiri 

disana tersedia berbagai macam fasilitas yang mendukung bagi perjalanan 

diantaranya : Mushola, toilet yang nyaman dan bersih, tempat untuk belanja oleh – 

oleh dll. 

c. Servis, di tempat istirahat tersebut bus Rosalia yang dikendarai juga diservis jika 

mungkin perlu penggantian ban, penambahan angin diban atau mungkin masalah 

yang lainnya sehiingga tidak mengganggu perjalanan selanjutnya sehingga sampai 

tujuan. 

 System yang dipakai Rosalia pun sangat bagus karena disetiap pembelian tiket diberi 

nomor armada yang akan dinaiki, dengan demikian para penumpang tidak akan bingung bis 



 

mana yang akan dinaiki, selain itu juga jika ada bus yang akan berangkat para penumpang 

dipanggil dengan microfon sesuai dengan nomor yang tercantum didalam tiket tersebut, 

sekali lagi itu akan memperjelas penumpang bahwa bus yang dinaikinya benar.  

 Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah masalah Harga, 

Fasilitas dan Citra Perusahaan. Harga yang diberikan Rosalia indah perlu disesuaikan dengan 

fasilitas yang ada. Terdapat fasilitas yang belum sesuai yaitu kebersihan bus dan termasuk 

toilet, serta ketepatan waktu pemberangkatan dan tanggung jawab perusahaan terhadap 

kehilangan barang. 

 Penelitian ini menarik karena belum banyak yang meneliti perusahaan jasa angkutan 

serta variable yang di ambil juga bisa dibuat pertimbangan jika nanti mau membeli tiket di 

Rosalia Indah. 

 Saya tertarik untuk meneliti di Rosalia karena selalu ada antrian setiap hari tidak 

seperti armada lain yang sepi penumpang. 

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Harga, Fasilitas, dan Citra Perusahaan terhadap Keputusan 

Pembelian Tiket Bus ( Studi pada PO Rosalia Indah – Cabang Ponorogo ) “. 

1.2 Perumusan Masalah  

 Melihat fenomena persaingan dalam bisnis transportasi saat ini semakin tajam. 

Beberapa faktor seperti Harga, Fasilitas dan Citra perusahaan menjadi unsur yang penting 

untuk memberikan kepuasan pelanggan sehingga menciptakan keloyalan pelanggan terhadap 

perusahaan. 

 Berdasarkan uraian diatas, masalah yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah 

“faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada jasa tiket 

bus PO Rosalia Indah ?” dari masalah tersebut dirumuskan pertanyaan- pertanyaan sebagai 

berikut : 



 

1. Apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian tiket bus di PO 

Rosalia indah jurusan Ponorogo – Jakarta kelas Eksekutif ? 

2. Apakah terdapat pengaruh fasilitas terhadap keputusan pembelian tiket bus PO 

Rosalia Indah jurusan Ponorogo – Jakarta kelas Eksekutif ? 

3. Apakah terdapat pengaruh citra perusahaan terhadap keputusan pembelian tiket 

bus PO Rosalia Indah jurusan Ponorogo – Jakarta kelas Eksekutif? 

4. Dari ketiga variabel diatas , manakah yang paling dominan terhadap keputusan 

pembelian tiket bus PO Rosalia Indah jurusan Ponorogo – Jakarta kelas Eksekutif 

? 

1.3 Batasan Masalah 

 Mengingat permasalahan yang ada sangatlah luas dan supaya penelitian lebih terarah 

maka penulis melakukan pembatasan masalah. Batasan masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Hubungan antara harga, fasilitas, dan citra perusahaan terhadap keputusan 

pembelian tiket bus PT Rosalia Indah cabang Ponorogo jurusan Ponorogo – 

Jakarta kelas eksekutif. 

2. Permasalahan yang dibahas berhubungan dengan perilaku konsumen. 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian sesungguhnya untuk mengetahui mengenai jawaban yang 

dikehendaki dalam rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji dan 

menganalisis sebagai berikut: 

1. Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian tiket bus PO Rosalia Indah jurusan 

Ponorogo – Jakarta kelas eksekutif. 

2. Pengaruh fasilitas terhadap keputusan pembelian tiket bus PO Rosalia Indah 

jurusan Ponorogo – Jakarta kelas eksekutif. 



 

3. Pengaruh citra perusahaan terhadap keputusan pembelian tiket bus PO Rosalia 

Indah jurusan Ponorogo – Jakarta kelas eksekutif 

4. Variabel yang paling dominan dalam pembelian tiket bus PO Rosalia Indah 

jurusan Ponorogo – Jakarta kelas eksekutif. 

1.4.2  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya yang terurai 

sebagai berikut:  

1. Kegunaan Teoritis,  

a. sebagai bahan informasi dan pengayaan bagi pengembangan khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya manajemen pemasaran.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian- penelitian 

selanjutnya mengenai masalah pengambilan keputusan konsumen dalam 

pembelian. 

2. Kegunaan Praktisi, 

Sebagai panduan atau rekomendasi bagi praktisi manajemen yang menjalankan 

bisnisnya, terutama yang berhubungan dengan objek penelitian pemasaran 

mengenai pengaruh Harga, Fasilitas dan Citra Perusahaan terhadap keputusan 

pembelian konsumen.  
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