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ABSTRAK 

Muh Zalil Firman. Kualitas Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada PT. ASDP 

Kolaka Cabang Bajoe Di Kabupaten Kolaka (dibimbing oleh Abdi dan Nurbiah 

Tahir) 

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sesuai antara hasil dan 

harapan. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang efektif dan efisien. Kualitas 

pelayanan merupakan pencapaian tujuan daslam proses pelayanan yang diberikan. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Jasa Pada PT. ASDP 

Kolaka Cabang Bajoe Di Kabupaten Kolaka.  

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan di Balai Pengelola Transportasi 

Darat (BPTD) Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pelabuhan 

Penyebrangan Kolaka, Kecamatan Latambbaga, Kabupaten Kolaka. Jenis 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian ini berjumlah 6 

orang. Data penelitian ini dikumpul melalui observasi, wawancara, dan sumber 

data lainnya secara sumber data sekunder. Teknologi pengolahan dan analisis data 

telah melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian dapat dilihat dari: 1) Kualitas Interaksi pada aspek ini 

PT.ASDP Fery Indonesia Kolaka Cabang Bajoe tidak melaksana tugas secara 

maksimal seharusnya dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para 

pengguna layanan dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan 

mudah dipahami oleh masyarakat, 2) Kualitas Lingkungan PT.ASDP Fery 

Indonesia Kolaka Cabang Bajoe masih belum maksimal dan masih banyak 

penumpang yang terlantar di dalam pelabuhan maupun diatas kapal serta dalam 

penggunaan beberapa fasilitas masih terdapat pungutan liar, 3) Kualitas Hasil 

pada aspek ini kejelasan waktu pelayanan serta manejemen waktu yang belum 

baik memberikan kesan buruk dari pengguna layanan serta tidak dapat merespon 

keluhan oleh para penumpang. 

Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan Jasa, Kepelabuhanan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kualitas pelayanan publik menurut Tjiptono, (2000) konsep kualitas itu 

sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan yang terdiri atas kualitas 

desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi 

produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh suatu 

produk mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang telah di 

tetapkan.  

 Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan dalam penyelenggaraan 

administrasi public. Di Indonesia penyelenggaraan pelayanan public menjadi isu 

kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan public di negara ini 

cenderung berjalan ditempat, sedangkan implikasinya sebagaimana diketahui 

sangat luas karena menyentuh seluruh ruang-ruang kepublikan baik dalam 

kehidupan ekonomi, social, politik, budaya dan lainnya. Dalam bidang ekonomi, 

buruknya pelayanan publikakan berimplikasi pada penurunan investasi yang dapat 

berakibat pada industry-industri dan tidak terbukanya lapangan kerja baru yang 

juga akan berpengaruh paada peningkatan angka pengangguran. Akibat lebih 

lanjut dari masalah ini adalah timbulya kerawanan social (Abdul Mahsyar, 2011). 

 Dalam kontek good governance, pelayanan publik merupakan gerbang utama 

reformasi birokrasi pemerintah, karena di dalam pelayanan publik merupakan 

ruang dimana birokrasi pemerintahan berinteraksi secara langsung dengan 

masyarakat. Di era New Public Service inilah pelayanan publik harus lebih 
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responsif karena akan langsung terpantau secara transparan oleh masyarakat. 

 Kotler (Wijaya 2011:2) menyebutkan bahwa kepuasan konsumen merupakan 

fungsi dari pandangan terhadap kinerja produk atau jasa dan harapan konsumen. 

Kepuasan merupakan fungsi dari persepsi kesan atau kinerja dan harapan 

konsumen. Jika kinerja di bawah harapan maka konsumen tidak akan puas, jika 

kinerja memenuhi harapan maka konsumen akan puas dan jika kinerja melebihi 

harapan maka konsumen akan sangat puas.  

 Pelayanan publik adalah Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum 

yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di 

lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan /atau jasa, baik dalam 

pemenuhan kebutuhan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara: 1998). 

 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 

Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik seperti 

prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, 

kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kepastian biaya 

pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan maka pemerintah memiliki 

konsekuensi untuk meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan publik. 

Diharapkan aparat pemerintah di seluruh Indonesia melaksanakan pelayanan 

publik dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh mayarakat. 

 Semua perusahaan, lembaga, badan atau institusi penyelenggara layanan 

selalu dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanannya karena kualitas 

merupakan sasaran yang terus berubah. Suatu alat yang sekarang dianggap efektif 

mungkin saja di waktu yang akan datang tidak lagi memuaskan pengguna karena 



3 

 

 

 

adanya inovasi teknologi sehingga perbaikan dan peningkatan perlu terus 

dilakukan (Hardjosoedarmo, 1996: 61). Tuntutan itu tentu saja tidak hanya 

berlaku bagi perusahaan-perusahaan saja, melainkan juga sangat penting 

diterapkan pada Kecamatan sebagai penyedia dan penyelenggara pelayanan 

publik. 

 Masyarakat sebagai subjek layanan tidak suka lagi dengan pelayanan yang 

berbelit-belit, lama dan beresiko akibat rantai birokrasi yang panjang. Masyarakat 

menghendaki kesegaran pelayanan, sekaligus mampu memahami kebutuhan dan 

keinginan yang terpenuhi dalam waktu yang relatif singkat. Keinginan-keinginan 

tersebut perlu direspon dan dipenuhi oleh instansi yang bergerak dalam bidang 

jasa, apabila aktivitasnya ingin memiliki citra yang baik, untuk itu pihak 

manajemen perlu mengevaluasi kembali aspek pelayanan yang selama ini 

diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang dilayani, 

atau justru sebaliknya masih terdapat kesenjangan antara pelayanan yang 

diberikan dengan pelayanan yang diharapkan masyarakat. 

 Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sesuai antara hasil dan harapan. 

Semua orang akan mengatakan bahwa pelayanan berkualitas  adalah pelayanan 

yang efektif dan efisien. Timbul permasalahan dalam pelayanan yang disebabkan 

oleh individu atau pelaku pelayanan dan yang dilayani seperti ketidakjelasan 

komunikasi. Pelayanan yang tertib adalah pelayanan yang berurutan berdasarkan 

nomor antrian baik pelayanan surat maupun pelayanan masyarakat yang membuat 

pekerjaan berlangsung dengan tertib.  

 Pegawai pemerintah daerah hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-
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baiknya berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan 

sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan jasa. Untuk 

dapat melaksanakan fungsi tersebut, pegawai pemerintah daerah harus dapat 

menindaklanjuti dalam penyelenggaraan pelayanan umum atau pelayanan kepada 

masyarakat sesuai dengan fungsi masing-masing unsur pelayanan. 

Era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini menuntut perusahaan satu 

dengan yang lain untuk selalu meningkatkan pelayanannya secara profesional agar 

tidak kalah bersaing dan mengalami kerugian. Selain itu, paradigm persaingan 

yang berfokus pada besarnya hasil keuntungan material telah bergeser menjadi 

persaingan pengembangan pelayanan yang pada akhirnya menuntut efisiensi dan 

efektifitas dalam peningkatan layanan perusahaan. 

Paradigma perusahaan yang hanya berfokus pada besarnya hasil keuntungan 

tersebut tidak sepenuhnya hilang meskipun dikatakan bergeser. Untuk 

mendapatkan keuntungan tentu saja perusahaan membutuhkan konsumen atau 

pelanggan, kemudian untuk dapat mempertahankan pelanggan tersebut maka 

perusahaan harus dapat melayani apa yang diinginkannya agar tetap dapat terjaga 

loyalitas para pelanggan terhadap perusahaan tersebut. 

Keberadaan Perusahaan Negara (P.N) atau Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, didasarkan pada 

penggarisan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disamping keberadaan usaha 

swasta dan koperasi. Keterlibatan negara dalam kegiatan tersebut pada dasarnya 

merupakan pencerminan dari substansi Pasal 33 UUD 1945 ayat 2 yang 

menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang 
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menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Westra,2002). 

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.PM 51 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut disebutkan bahwa di pelabuhan 

terdapat Badan Usaha Pelabuhan, dimana Badan Usaha Pelabuhan tersebut adalah 

badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan 

fasilitas pelabuhan lainnya. Badan Usaha yang dimaksud tersebut termasuk 

BadanUsaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum 

Indonesia yang didirikan khusus untuk pelayaran. 

Peran PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) masih dominan sebagai operator 

penyelenggara prasarana penyeberangan sekaligus sebagai operator sarana lain 

adalah pihak swasta dan PT.ASDP Indonesia Ferry, sedangkan sebagai regulator 

kepelabuhanan, ASDP menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan 

kelancaran operasi pelabuhan (Suwandi, 2010).  

 Kabupaten Kolaka merupakan salah satu daerah yang memiliki pelabuhan 

penyeberangan. Dengan letak geografis yang berbatasan langsung dengan lautan, 

maka sebagian mata pencaharian masyarakat Kolaka adalah nelayan dan atau 

bekerja di pelabuhan yang terdapat di Kolaka yang dikenal dengan Pelabuhan 

Penyeberangan Kolaka. Pelabuhan Penyeberangan Kolaka merupakan pelabuhan 

rakyat yang terletak di Kecamatan Latambaga, sebelah barat kota Kolaka dan 

merupakan salah satu pelabuhan yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry 

(Persero). 

Pada PT. ASDP Kolaka Cabang Bajoe khususnya, mobilitas masyarakat 

dapat dikatakan cukup tinggi dalam penggunaan jasa penyeberangan dengan kapal 
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Ferry, mengingat pelabuhan ini merupakan salah satu rute penyeberangan dan 

akses pintu masuk antara Propinsi Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara 

melalui Kabupaten Bone dan sebaliknya. 

Namun, selain tingginya aktivitas jasa penyeberangan kapal ini tidak 

diimbangi dengan pelayanan armada kapal secara maksimal dan intensif. Selain 

itu pada Pelabuhan Penyeberangan kolaka, terdapat fenomena-fenomena negatif 

dalam hal pemberian pelayanan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suardi (2017) menemukan 

bahwa Kecamatan Tilongkabila sendiri merupakan salah satu kecamatan yang ada 

di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Berbagai masalah yang 

ditemukan pada wawancara di lapangan mengenai kualitas pelayanan publik 

antara lain keterbatasan sarana dan prasarana fisik yang digunakan dalam 

pelayanan, hal tersebut dapat dilihat dari ruang tunggu yang terlihat kurang 

nyaman karena kurangnya kursi ruang tunggu sehingga masyarakat harus berdiri. 

Permasalahan lain yakni ketidak sesuaian pelayanan yang dijanjikan secara akurat 

dan terpercaya, hal tersebut terbukti dari prosedur pelayanan yang dirasakan 

berbelit-belit oleh masyarakat dan tidak adanya kepastian jangka waktu 

penyelesaian pengurusan berkas. 

Demikian juga hasil observasi awal penulis adalah mengenai penemuan 

penumpang tidak memiliki nama di dalam tiket dan penumpang tidak mengetahui 

kapal yang akan ditumpangi akibatnya, terjadi penumpukkan penumpang dalam 

satu kapal, ketersediaan pelampung dalam kapal dinilai kurang menjamin 

keselamatan penumpang, serta jenis fasilitas yang membutuhkan pengembangan 
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karena dipandang sudah tidak mampu lagi mewadahi aktivitas masa kini. Dengan 

fasilitas yang baik maka akan menunjang kualitas pelayanan yang baik pula.  

Selain itu, masih banyaknya pungli yang terjadi dalam lingkup pelabuhan 

yang sangat meresahkan penumpang sebagai contoh yaitu penjualan tikar di 

dalam kapal dimana Harga tikar tersebut hampir sama dengan harga tiket padahal 

yang seharusnya ada tiket ada kursinya akan tetapi pihak pelayanan masih 

memberikan keleluasaan atas kejadian tersebut  

Beberapa fenomena tersebut kemudian menimbulkan ketidak puasan 

masyarakat yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak pengelolah pelabuhan sehingga 

membuat pelabuhan penyeberangan di Kolaka ini menjadi sepi penumpang. 

Dalam pelayanan transportasi sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan 

pelayanan publik harusnya memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan 

sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Penelitian ini 

bertujuan untuk manganalisis sampai sejauh mana kualitas pelayanan di terminal 

penumpang pelabuhan penyebrangan Kolaka. 

Dari uraian fenomena diatas kemudian membuat penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Kualitas Pelayanan Jasa Kepelabuhanan 

Pada PT. ASDP Kolaka Cabang Bajoe Di Kabupaten Kolaka”. 

B. Rumusan Masalah 

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah peneliti sampaikan di atas, 

maka peneliti membuat sebuah rumusan masalah untuk mempersempit ruang 

lingkup masalah yang akan dikaji sehingga penelitian ini dapat berfokus pada satu 
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masalah yang dikemukakan. Adapun rumusan masalah yang dimaksud adalah: 

1. Bagaimana Kualitas Interaksi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada PT. ASDP 

Kolaka Cabang Bajoe Di Kabupaten Kolaka? 

2. Bagaimana Kualitas Linkungan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada PT. 

ASDP Kolaka Cabang Bajoe Di Kabupaten Kolaka? 

3. Bagaimana Kualitas Hasil Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada PT. ASDP 

Kolaka Cabang Bajoe Di Kabupaten Kolaka? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan 

kualitas pelayanan jasa Terminal Penumpang menurut standar kualitas pelayanan 

di Pelabuhan Penyeberangan Kolaka kabupaten kolaka antara lain: 

1. Mengetahui Kualitas Interaksi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pasa PT. 

ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Pelabuhan Penyeberangan Kolaka 

Kabupaten Kolaka. 

2. Mengetahui Kualitas Linkungan Fisik Jasa Kepelabuhanan Pada PT. ASDP 

Indonesia Ferry (Persero) Di Pelabuhan Penyeberangan Kolaka Kabupaten 

Kolaka. 

3. Mengetahui Kualitas Hasil Jasa Kepelabuhanan Pada PT. ASDP Indonesia 

Ferry (Persero) Di Pelabuhan Penyeberangan Kolaka Kabupaten Kolaka. 

D. Manfaat Penulisan 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang 

ingin dicapai, maka penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 
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antaralain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan agar dari penelitian ini bias memperdalam pengetahuan dan 

wawasan penulis mengenai Pelayanan Jasa Pada Terminal Penyeberangan 

Kolaka Kabupaten Kolaka. 

b. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini bias memberikan sumbangsi 

pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, utamanya pada  

Pelayanan Jasa Pada Terminal Penyeberangan Kolaka Kabupaten Kolaka. 

2. Manfaat Praktis 

Secara peraktis, dampak dari riset ini dimohon sebagai informasi 

Pelayanan Jasa Pada Terminal Pelabuhan Penyeberangan Kolaka Kabupaten 

Kolaka. 

a. Bagi Mahasiswa, penelitian ini merupakan peluang dan kesempatan yang 

baik guna menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan 

kenyataan dilapangan.  

b. Bagi Pemerintah, penelitian ini hendaknya dijadikan kritikan membangun 

untuk menjadikan perbaikan khususnya bagi instansi terkait dengan 

penelitian ini 

c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat 

mengenai Pelayanan Jasa Pada Terminal Penyeberangan Kolaka 

Kabupaten Kolaka.



 

 10   

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

1. Rahmat Hidayat 2016 melakukan penelitian tentang kualitas pelayanan jasa 

terminal penumpang pada pelabuhan PT. Pelindo I (persero) Sri Bayintan 

Kijang menemukan bahwa Kualitas Pelayanan Jasa Terminal Penumpang 

pada PT. Pelindo I Sri Bayintan Kijang diketahui bahwa Pelayanan yang 

diterima oleh penumpang belum sesuai dengan pelayanan yang diharapkan. 

Dengan melakukan perhitungan GAP dari kelima dimensi kualitas pelayanan 

diketahui bahwa rata-rata kelima dimensi memiliki nilai 0,569, dimana hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada PT. PELINDO I Sri Bayintan 

Kijang dilihat dari rata-rata seluruh dimensi tidak baik berdasarkan nilai Q 

(kualitas) < 1. 

2. Dedy Arianto 2014 melakukan penelitian tentang peningkatan kualitas 

pelayanan terminal penumpang di Pelabuhan Ambon menemukan bahwa arus 

penumpang di Pelabuhan Ambon, secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir 

mengalami peningkatan yang cukup tajam, oleh karena itu perlu diantisipasi 

dengan perbaikan kualitas pelayanan kepada para penumpang. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan di Pelabuhan Ambon 

menggunakan pendekatan analisis CSI. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

ada 4 hal pokok dalam pelayanan yang harus diperbaiki yaitu: aspek 

keselamatan di lokasi pemberhentian, aspek kenyamanan dilokasi 

pemberhentian (halte atau terminal angkutan umum), kenyamanan ruang 
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terminal penumpang, halte atau terminal angkutan umum disekitar pelabuhan 

dan keselamatan berjalan kaki dari lokasi pemberhentian, (halte atau terminal 

angkutan umum) di sekitar pelabuhan menuju lokasi terminal penumpang di 

pelabuhan atau sebaliknya; aspek keamanan berjalan kaki dari lokasi 

pemberhentian (halte atau terminal angkutan umum) di sekitar pelabuhan 

menuju lokasi terminal penumpang di pelabuhan atau sebaliknya, serta aspek 

kemudahan menemukan lokasi fasilitas terminal penumpang dan kemudahan 

menemukan petunjuk arah menuju lokasi pintu masuk ke kapal atau dari 

kapal ke terminal penumpang. 

3. Fredrico Leonardo 2020 melakukan penelitian tentang analisis dimensi 

kualitas pelayanan dan kepuasan penumpang kapal laut (Studi Kasus Pada 

Terminal Penumpang Nusantara Pura PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) 

Cabang Tanjung Priok) menemukan bahwa tangible dan empathy tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan penumpang, sedangkan reliability, 

responsiveness, dan assurance berpengaruh terhadap kepuasan penumpang. 

Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa masih banyak masalah-

masalah yang terdapat pada beberapa pelabuhan BUMN/BUMD seperti halnya 

kualitas pelayanan di terminal pelabuhan penelitian terdahulu diatas secara 

keseluruhan belum baik dan masih banyak yang perlu di perbaiki sama halnya 

pada Terminal Pelabuhan Penyeberangan Kolaka yang mana masih banyak yang 

mesti dibenahi terhusus dari kualitas pelayanannya. 
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B. Teori dan Konsep  

1. Konsep Pelayanan Publik 

Menurut Kasmir (2017: 47) pelayanan adalah tindakan atau perbuatan 

seseorang atau suatu organisasi dalam memberikan kepuasan kepada 

pelanggan, sesama karyawan, dan juga pimpinan. Pelayanan dan pemberian 

dukungan kepada pelanggan, menurut Armistead dan Clark (1999: 56-57) 

adalah kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugasnya yaitu dalam 

memberikan layanan dan dukungan yang penuh komitmen serta kemampuan 

memecahkan masalah pada saat pemberian layanan itu berlangsung.  

Rusydi (2017: 39) berpendapat bahwa kualitas pelayanan adalah 

kemampuan suatu perusahaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan 

bermutu dibandingkan dengan pesaingnya. American National Standards 

Institute (ANSI) dan American Society for Quality (ASQ) (dalam Haksever 

dkk, 2000: 330-331) mengemukakan bahwa kualitas adalah totalitas dari 

setiap fitur dan karakteristik pada suatu produk atau jasa yang mengandalkan 

pada tiap-tiap kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan konsumen.  

Kualitas pelayanan dapat dijelaskan sebagai konsepsi multidimensional 

yang dibangun melalui evaluasi terhadap konstruksi dari sejumlah atribut yang 

terkait dengan jasa (Utami, 2006: 245). Lewis dan Booms (dalam Tjiptono 

2017: 142) juga berpendapat bahwa kualitas layanan dapat diartikan sebagai 

tolak ukur seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan bisa sesuai dengan 

harapan atau ekspektasi dari pelanggan.  

Menurut Lovelock dan Wright (2002: 265-266) berpendapat bahwa 
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kualitas didasarkan dalam jangka waktu yang panjang, evaluasi kognitif, dan 

proses pemberian layanan. Manfaat dari kualitas layanan terakumulasi dari  

jangka panjang atau waktu ke waktu sehingga perusahaan jasa harus 

mengidentifikasi upaya pemberian kualitas pelayanan yang tepat dalam 

pelaksanakannya yang secara efektif.  

Garvin (dalam Lovelock dan Wirtz, 2004: 407) mengidentifikasi 

perspektif mengenai kualitas terbagi dalam lima arti yang berbeda sesuai 

dengan konteksnya, salah satu diantaranya adalah definisi dalam pandangan 

konsumen, yang berarti kualitas berawal dengan sebuah jaminan bahwa 

kualitas terletak dimata orang yang melihatnya. Perspektif ini biasanya 

cenderung bersifat subjektif yang berorientasi pada permintaan dan mengakui 

bahwa pelanggan berbeda memiliki keinginan serta kebutuhan yang berbeda.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan adalah perilaku atau tindakan serta kemampuan karyawan dalam 

suatu perusahaan yang dilakukan dengan penuh komitmen untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik dan bermutu baik kepada pelanggan atau konsumen, 

sesama karyawan, maupun pimpinan pada suatu perusahaan. 

2. Dimensi Kualitas Pelayanan 

Maxwell (dalam Zauhar 2001) menyatakan tentang kunci kualitas 

dikembangkan dalam hubungan pelayanan yang sehat dan memberikan 

petunjuk awal yang baik untuk menyertakan kemauan konsumen. 

Dikemukakan bahwa layanan harus :  

a. Appropiate and relevan (Sesuai dan relevan) untuk memenuhi pilihan 
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individu atau kelompok yang sesuai dengan harapan dan kesukaannya, 

b. Availabel and accessible (tersedia dan dapat dimiliki) untuk semua orang 

atau individu atau kelompok yang diberikan prioritas lebih, 

c. Equitable (keadilan) mempunyai persamaan dalam perlakuan bagi 

individu atau kelompok dalam masyarakat dalam kondisi yang lama, 

d. Acceptable (dapat diterima) dalam hubungan kualitas layanan yang 

diberikan, cara pemberiannya,  

e. Economic and efficient (ekonomis dan efisien) dari sudut pengguna 

layanan, yaitu mereka membayar layanan melalui pajak oleh masyarakat.  

Menurut Gronroos (dalam Utami, 2006: 246) berpendapat bahwa kualitas 

layanan terdiri dari dua dimensi, yaitu sebagai berikut:   

a. Dimensi kualitas teknis (techincal quality), adalah apa saja yang diperoleh 

konsumen, 

b. Dimensi fungsional (functional quality), adalah dengan cara bagaimana 

konsumen mendapatkan jasa.  

Menurut Brady dan Cronin (dalam Utami, 2006: 252) berpendapat bahwa 

dimensi kualitas layanan ada tiga dimensi utama sebagai alternatif, yaitu:  

a. Kualitas interaksi (interaction quality) yaitu kontak yang terjadi pada 

proses penyampaian jasa dalam proses pertemuan antara penyedia jasa 

dengan konsumen dan dimana hal tersebut merupakan kunci penentu dari 

evaluasi yang dilakukan konsumen terhadap kualitas layanan.  

b. Kualitas lingkungan (environment quality) adalah keterkaitan dengan 

seberapa jauh serta seberapa besar fitur berwujud (tangible feature) dari 
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proses penyampaian layanan dan kemudian memainkan peran dalam 

mengembangkan persepsi konsumen terhadap kualitas layanan jasa secara 

keseluruhan.  

c. Kualitas hasil (outcome quality) adalah evaluasi yang dilakukan konsumen 

terhadap hasil dalam proses atau aktivitas layanan jasa yang diterimanya 

termasuk ketepatan waktu dalam pelayanan.  

Menurut Davis dan Heineke (2003: 295) berpendapat bahwa kualitas 

layanan itu sendiri adalah suatu konsep yang sangat luas dan mencakup 

banyak dimensi yaitu antara lain:  

a. Keramahan karyawan pada proses melayani pelanggan,  

b. Kemudahan akses untuk mendapatkan layanan,  

c. Pengetahuan karyawan, 

d. Kecepatan pelayanan kepada pelanggan,  

e. Kenyamanan saat menunggu pelayanan.  

Menurut Lovelock dan Wright (2002: 266-267) kualitas pelayanan ke 

dibagi dalam lima dimensi sebagai berikut:  

a. Keandalan (reliability) yaitu adalah perusahaan yang dapat diandalkan 

dalam memberikan layanan seperti yang telah dijanjikan dari waktu ke 

waktu.  

b. Berwujud (tangibles) yaitu terkait apa saja yang dilakukan oleh penyedia 

layanan atau perusahaan yang dapat berupa fasilitas fisik, peralatan 

pekerja, situs website perusahaan, dan penyampaian dalam berkomunikasi.  
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c. Ketanggapan (responsiveness) yaitu kemampuan karyawan dalam sebuah 

perusahaan untuk memberikan bantuan serta layanan yang cepat kepada 

konsumen.  

d. Jaminan dan Kepastian (assurance) yaitu karyawan yang memiliki 

pengetahuan serta kemampuan dalam memberikan pelayanan, sikap sopan, 

kompeten, dan dapat dipercaya oleh konsumen.  

e. Empati (empathy) yaitu kemampuan karyawan pada suatu perusahaan 

dalam memberikan layanan yang penuh perhatian kepada konsumen.  

Garvin (dalam Haksever dkk, 2000: 331) mengidentifikasi dimensi 

kualitas pelayanan menjadi delapan dimensi,  yaitu:  

a. Kinerja yaitu karakteristik dimensi dasar yang dimiliki oleh karyawan dan 

dapat diukur.  

b. Fitur yaitu suatu tambahan ekstra yang melengkapi pemberian suatu 

produk. 

c. Keandalan yaitu mengacu pada kemungkinan bahwa suatu produk dalam 

kondisi lingkungan tertentu akan menjalankan fungsi yang dimaksudkan 

untuk suatu periode waktu tertentu pula.  

d. Kesesuaian  adalah dimana adanya suatu kesamaan antara produk dengan 

spesifikasi yang dimilikinya.  

e. Daya tahan adalah jumlah penggunaan yang didapat konsumen dari sebuah 

produk sebelum secara fisik memburuk atau penggunaan dari sebuah 

produk yang bersifat berkelanjutan.  
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f. Kemampuan melayani yaitu dimana mengacu pada kemudahan dan 

kecepatan perbaikan dalam pelayanan serta kesopanan karyawan melayani 

konsumen.  

g. Estetika yaitu sifat-sifat subjektif konsumen seperti bentuk produk yang 

terlihat, dirasa, didengar serta bau dari produk tersebut.  

h. Kualitas yang dirasakan adalah pendapat yang telah terbentuk dalam 

pemikiran konsumen sebagai akibat dari iklan, dari mulut ke mulut, 

promosi merek atau pengalaman pribadi yang digunakan.  

Swan dan Combs (dalam Palmer, 2001: 208) kualitas pelayanan dibagi 

dalam dua dimensi penting yaitu antara lain:  

a. Dimensi Instrumental  merupakan aspek fisik atau wujud dari suatu 

layanan yang diberikan kepada konsumen,  

b. Dimensi Expressive atau berkaitan dengan aspek-aspek psikologis atau 

aspek-aspek tidak berwujud.  

Zeithaml, dkk (dalam Lovelock dan Wirtz, 2004: 409) mengidentifikasi 

sepuluh kriteria dalam mengevaluasi kualitas layanan, diantaranya adalah: 

a. Kredibilitas yaitu berupa kepercayaan serta kejujuran yang diberikan oleh 

penyedia layanan.  

b. Keamanan yaitu berupa kebebasan dari rasa takut atau bahaya, resiko dan 

keragu-raguan yang dirasakan oleh konsumen.  

c. Akses yaitu kemudahan dalam melakukan kontak atau menghubungi 

penyedia jasa.  
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d. Komunikasi yaitu mendengarkan apa yang dikatakan oleh konsumen serta 

membantu konsumen untuk mendapatkan informasi sesuai dengan bahasa 

yang dapat dipahami oleh konsumen.  

e. Mengerti konsumen atau memunculkan upaya untuk mengenal dan 

memahami konsumen dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh konsumen.  

f. Berwujud yaitu penampilan berupa fasilitas - fasilitas fisik, peralatan yang 

digunakan karyawan dan pemberian materi atau pengetahuan dalam 

berkomunikasi dengan baik.  

g. Keandalan atau kemampuan untuk memberikan layanan yang telah 

dijanjikan kepada konsumen dengan handal dan akurat.  

h. Ketanggapan yaitu  kemampuan untuk memberikan pelayanan yang cepat 

dan kesediaan untuk mau membantu konsumen.  

i. Kompetensi yaitu memiliki keterampilan dan pengetahuan terkait barang 

atau jasa yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada 

konsumen.  

j. Kesopanan atau sikap sopan dan rasa hormat yang diberikan oleh penyedia 

barang atau jasa kepada konsumenserta mempertimbangan dalam 

bertindak dan keramahan karyawan saat melakukan kontak dengan 

konsumen. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi 

kualitas pelayanan meliputi ketanggapan, pengetahuan, kepastian atau jaminan 

terhadap konsumen, kesopanan serta sikap empati kepada konsumen dalam 

melakukan pelayanan.  
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3. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Pelayanan  

Menurut Utami (2006: 263-264) factor-factor  yang memengaruhi kualitas 

layanan dapat menyediakan layanan yang melebihi standar adalah:  

a. Memberikan informasi dan pelatihan; karyawan atau penyedia jasa harus 

memahami jasa yang ditawarkan atau kebutuhan pelanggan sehingga 

dengan informasi ini karyawan dapat menjawab pertanyaan dan 

menyarankan produk ke pelanggan.  

b. Menyediakan dukungan emosional; layanan penyedia barang atau jasa 

harus mempunyai pendukung dalam menyampaikan layanan yang 

diinginkan oleh pelanggan.  

c. Meningkatkan komunikasi internal dan menyediakan pendukung; dalam 

melayani pelanggan karyawan sering mengatur konflik antara kebutuhan 

pelanggan dan kebutuhan perusahaan. Sehingga, biasanya kualitas 

layanannya justru meningkat ketika karyawan yang bertanggung jawab 

diberi untuk menyediakan layanan dan diberi hak untuk membuat 

keputusan penting.  

d. Menyediakan perangsang; beberapa ritel menggunakan suatu dorongan 

atau perangsang seperti membayar komisi pengawas, memberikan komisi 

terhadap target penjualan untuk memotivasi karyawan yang dimana ini 

dapat memotivasi tingginya kualitas layanan. 

Kasmir (2017: 6-7) mengemukakan bahwa faktor yang memengaruhi 

Pelayanan diantaranya adalah:  
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a. Jumlah tenaga kerja atau banyaknya tenaga kerja yang ada dalam suatu 

perusahaan.  

b. Kualitas tenaga kerja atau meliputi  pengetahuan serta keterampilan yang 

dimiliki oleh tenaga kerja.  

c. Motivasi karyawan yaitu suatu dorongan yang dimiliki oleh karyawan 

dalam melakukan pada suatu kegiatan maupun pekerjaan.  

d. Kepemimpinan atau proses mempengaruhi individu dimana biasanya 

dilakukan  oleh atasan kepada bawahan agar dapat bertindak sesuai dengan 

kehendak atasan demi tercapainya tujuan perusahaan.  

e. Budaya organisasi atau sebuah sistem dalam suatu perusahaan yang dianut 

oleh semua anggota organisasi dan menjadi pembeda antara organisasi 

yang satu dengan organisasi yang lain.  

f. Kesejahteraan karyawan yaitu dimana suatu prusahaan dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan karyawannya.  

g. Lingkungan kerja dan faktor lainnya meliputi, kualitas produk, sarana serta 

prasarana yang digunakan, teknologi, lay out gedung dan ruangan dan lain 

sebagainya.  

Menurut Tjiptono (2017: 160-164) faktor–faktor yang memengaruhi 

kualitas layanan adalah:  

a. Produksi dan konsumsi yang terjadi secara simultan yaitu salah satu 

karakteristik unik dari jasa atau layanan adalah inseparability yang  

artinya, jasa atau layanan diproduksi yang dikonsumsi pada saat 

bersamaan sehingga hal ini kerap kali membutuhkan kehadiran dan 
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partisipasi pelanggan dalam proses penyampaian layanan. Jadi, hal ini 

dapat memunculkan berbagai macam persoalan yang berhubungan dengan 

interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan layanan bisa saja terjadi. 

Beberapa hal dalam kualitas layanan yang mungkin dapat memunculkan 

dampak negatif terhadap persepsi adalah:  

1) Tidak terampil dalam melakukan pelayanan kepada pelanggan,  

2) Cara berpakaian  karyawan kurang sesuai dengan konteks,  

3) Tutur kata karyawan dalam memberikan layanan kurang sopan 

terhadap pelanggan atau bahkan menyebalkan,  

4) Bau badan karyawan yang mengganggu kenyamanan pelanggan,  

5) Karyawan selalu pasang tampang menakutkan atau cemberut.  

b. Intensitas tenaga kerja yang tinggi; keterlibatan karyawan secara intensif 

dalam penyampaian layanan juga dapat  menimbulkan masalah kualitas, 

dimana berupa tingginya variabilitas layanan yang dihasilkan. Misalnya 

terkait masalah pada upah rendah, pelatihan yang tidak atau kurang 

memadai atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, 

memberikan motivasi kerja karyawan rendah, tingkat perputaran  

karyawan terlalu tinggi dan lain-lain.  

c. Dukungan terhadap pelanggan internal kurang memadai dimana bisa 

berupa pelatihan keterampilan, peralatan (perkakas atau peralatan, 

material, pakaian seragam), maupun informasi (misalnya prosedur 

operasi). Selain itu pemberdayaan karyawan seperti kemampuan  

mengendalikan dan menguasai cara melaksanakan pekerjaan dan tugas-
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tugasnya, memahami konteks dimana pekerjaan dilaksanakan dan 

kesesuaian pekerjaannya dalam rerangka pekerjaan yang lebih luas (big 

picture), bertanggung jawab atas output atau hasil kerja pribadi dan 

mengemban tanggung jawab bersama atas kelompok atau kinerja unit dan 

organisasi.  

d. Gap komunikasi; gap komunikasi dapat berupa:  

1) Penyedia layanan memberikan janji yang terlalu berlebihan, sehingga 

tidak mampu untuk memenuhi terhadap janjinya,  

2) Penyedia layanan tidak bisa selalu atau salah menyajikan informasi 

terbaru kepada para pelanggan, seperti yang berkaitan dengan 

perubahan prosedur atau aturan, perubahan susunan barang di rak 

pajangan pasar, perubahan kemasan, perubahan harga, dan lain–lain.  

3) Pesan komunikasi yang disampaikan oleh penyedia layanan kepada 

pelanggan tidak dipahami,  

4) Penyedia layanan tidak segera menindak lanjuti keluhan atau tidak 

memperhatikan saran yang disampaikan oleh para pelanggan.  

e. Memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama dimana hal ini 

memunculkan tantangan bagi penyedia layanan dalam hal kemampuan 

memahami perasaan pelanggan serta kebutuhan spesifik pelanggan 

perindividual dan memahami terhadap penyedia layanan secara spesifik 

yang diterima.  

f. Perluasan atau pengembangan layanan secara berlebihan yaitu dimana  

bila terlampau banyak layanan baru dan tambahan terhadap layanan yang 
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sudah ada, hasil yang didapatkan belum tentu optimal, bahkan tidak 

menutup kemungkinan timbul masalah-masalah seputar standar kualitas 

layanan.  

g. Visi bisnis jangka pendek; misalnya penghematan biaya sebesar-besarnya, 

orientasi pada pencapaian target penjualan dan laba tahunan, peningkatan 

produktivitas tahunan, dan lain-lain bisa merusak kualitas layanan yang 

sedang dibentuk untuk jangka panjang.  

Lovelock dan Wright (2002: 267) juga megungkapkan factor-faktor     

yang dapat memengaruhi karyawan dalam memberikan pelayanan kepada 

pelanggan diantaranya adalah:  

a. Faktor internal: dimana setiap orang kepribadiannya, kemampuannya, dan 

perilakunya yang berbeda-beda.  

b. Faktor situasional: seperti perilaku yang dimunculkan oleh setiap 

pelanggan,  komplesitas tugas, serta kondisi mental serta fisik karyawan. 

Berdasarkan beberapa pegertian di atas disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang memengaruhi kualitas pelayanan meliputi; pelatihan dan pemberian 

informasi kepada karyawan, motivasi kerja karyawan, kemampuan 

komunikasi, pemberian dukungan kepada pelanggan, kepribadian seseorang, 

dan pengaruh faktor situasional. 

4. Terminal Pelabuhan 

Menurut Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1,  

tentang Kepelabuhanan, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan 

dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan 
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pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal 

bersandar atau berlabuh, naik turun penumpang atau bongkar muat barang 

yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan 

penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar     

moda transportasi.  

Menurut Triatmodjo (1992) pelabuhan (port) merupakan suatu daerah 

perairan yang terlindung dari gelombang dan digunakan sebagai tempat 

berlabuhnya kapal maupun kendaraan air lainnya yang berfungsi untuk 

menaikkan atau menurunkan penumpang, barang maupun hewan, reparasi,  

pengisian bahan bakar dan lain sebagainya yang dimana dilengkapi dengan 

dermaga  tempat menambatkan  kapal, kran-kran untuk bongkar muat barang, 

gudang transito, serta tempat penyimpanan barang dalam waktu yang lebih 

lama, sementara menunggu penyaluran ke daerah tujuan atau pengapalan 

selanjutnya.  

Selain itu, pelabuhan merupakan pintu gerbang serta pemelancar 

hubungan antar daerah, antar pulau serta antar bangsa bahkan benua yang 

dapat memajukan daerah belakangnya atau juga dikenal dengan daerah 

pengaruh.  

5. Jenis-jenis Pelabuhan 

Menurut Triatmodjo (1992), Pelabuhan dapat dibedakan menjadi 

beberapa macam segi tinjauan, yaitu segi penyelenggaraannya, segi 

pengusahaannya,  fungsi dalam perdangangan nasional dan internasional,  

segi kegunaan dan letak geografisnya.  



25 

 

 

 

a. Segi penyelenggaraan  

1) Pelabuhan Umum  

Pelabuhan ini diselenggarakan untuk kepentingan palayanan 

masyarakat umum, yang dilakukan oleh pemerintah dan 

pelaksanaannya diberikan kepada  badan usaha milik negara yang 

didirikan untuk maksud tersebut.  Di indonesia, dibentuk empat  

badan usaha milik negara yang berwenang mengelola pelabuhan 

umum yang diusahakan, yaitu  PT. Pelindo I berkedudukan di Medan, 

PT. Pelindo II di Jakarta, PT. Pelindo III di Surabaya dan PT. Pelindo 

IV di Ujung Pandang. Pelabuhan pada perencaaan ini masuk pada 

kawasan operasi  PT. Pelindo IV, Ujung Pandang, sebagai pelabuhan 

umum.   

2) Pelabuhan Khusus  

Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang digunakan untuk 

kepentingan sendiri guna menunjang suatu kegiatan tertentu dan 

hanya digunakan untuk kepentingan umum dengan keadaan tertentu 

dan dengan  izin khusus dari pemerintah. Pelabuhan ini dibangun  

oleh suatu perusahaan baik pemerintah ataupun swasta yang 

digunakan untuk mengirim hasil produksi perusahaan tersebut.  

b. Segi kegunaan  

1) Pelabuhan Barang  

Pelabuhan ini mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan 

fasilitas untuk bongkar muat  barang  seperti:  
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a) Dermaga harus panjang dan mampu menampung seluruh panjang 

kapal sekurang-kurangnya 80% dari panjang kapal. Hal ini 

disebabkan oleh proses bongkar muat barang melalui bagian 

depan maupun belakang kapal dan juga di bagian  tengah  kapal.  

b) Pelabuhan barang harus memiliki halaman dermaga yang cukup 

lebar, untuk keperluan bongkar muat barang  yang  berfungsi 

untuk mempersiapkan  barang yang akan dimuat di kapal maupun  

barang yang akan dibongkar dari kapal dengan menggunakan 

kran. Bentuk halaman dermaga ini beraneka ragam tergantung 

pada jenis muatan yang ada, seperti:  

1. Barang-barang potongan (general cargo), yaitu barang yang 

dikirim dalam bentuk satuan seperti mobil,  truk,  mesin,  serta 

barang yang dibungkus dalam peti, karung, drum dan lain 

sebagainya.  

2. Muatan lepas (bulk cargo), yaitu barang yang dimuat tanpa 

pembungkus,  seperti batu bara,  biji besi,  minyak dan lain 

sebagainya.  

3. Peti kemas (Container), yaitu peti yang ukurannya telah di 

standarisasi  dan  teratur  yang  berfungsi  sebagai pembungkus 

barang-barang yang dikirim.  

c) Mempunyai transito dibelakang halaman dermaga  
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d) Memiliki akses jalan maupun halaman untuk pengambilan atau 

pemasukan barang dari gudang maupun menuju gudang,  serta 

adanya fasilitas reparasi. 

 

1) Pelabuhan Penumpang  

Pelabuhan penumpang, lebih melayani segala kegiatan yang 

berhubungan dengan kebutuhan orang bepergian, oleh karena itu 

daerah belakang dermaga lebih difungsikan sebagai stasiun atau 

terminal penumpang yang dilengkapi dengan kantor imigrasi,  direksi 

pelabuhan, keamanan, maskapai pelayaran dan fasilitas lain 

sebagainya.  

2) Pelabuhan Campuran  

Pelabuhan ini biasanya merupakan pelabuhan kecil atau 

pelabuhan  yang  masih  berada dalam taraf perkembangan. Pelabuhan 

campuran ini lebih diutamakan untuk keperluan penumpang dan 

barang, sedangkan untuk minyak masih  menggunakan pipa pengalir.  

3) Pelabuhan Minyak  

Pelabuhan minyak merupakan pelabuhan yang menangani 

aktivitas pasokan minyak. Letak pelabuhan ini biasanya jauh dari 

keperluan umum sebagai salah satu fakltor keamanan.  

Pelabuhan ini juga biasanya tidak memerlukan dermaga atau 

pangkalan yang dimana harus dapat menampung muatan vertikal yang 

besar, karena cukup dengan membuat jembatan perancah atau 
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tambatan yang lebih menjorok ke laut serta dilengkapi dengan  pipa-

pipa penyalur yang diletakkan persis dibawah jembatan, terkecuali 

pada pipa yang berada di dekat kapal harus diletakkan diatas  

jembatan guna memudahkan penyambungan pipa menuju kapal.  

4) Pelabuhan Ikan  

Pelabuhan ini lebih difungsikan untuk mengakomodasi para 

nelayan dilaut. Biasanya pelabuhan ini dilengkapi dengan pasa lelang, 

alat pengawet, persediaan bahan bakar, hingga tempat yang cukup 

luas untuk perawatan alat penangkap ikan. Pelabuhan ini tidak 

membutuhkan perairan yang dalam, dikarenakan kapal penambat yang 

digunakan oleh para nelayan tidaklah besar.  

5) Pelabuhan Militer  

Pelabuhan ini lebih lebih digunakan untuk aktivitas militer dan 

pelabuhan ini memiliki daerah perairan yang cukup luas serta letak 

tempat bongkar muat yang terpisah dan memiliki letak yang agak 

berjauhan juga pelabuhan ini berfungsi untuk mengakomodasi 

aktifitas kapal perang.  

c. Segi usaha  

Jika ditinjau dari segi usaha, maka pelabuhan dapat dibedakan 

menjadi dua bagaian, yaitu:  

1) Pelabuhan yang diusahakan  

Pelabuhan ini sengaja diusahakan untuk memberikan fasilitas-

fasilitas  yang diperlukan oleh setiap kapal yang memasuki pelabuhan, 
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dengan aktifitas tertentu, seperti bongkar muat, menaik-turunkan 

penumpang, dan lain sebagainya. Pemakaian  pelabuhan ini biasanya 

dikenakan biaya jasa, seperti jasa labuh, jasa tambat, jasa pandu, jada 

tunda, jasa dermaga, jada penumpukan, dan lain sebagainya.  

2) Pelabuhan yang tidak diusahakan  

Pelabuhan ini hanya merupakan tempat singgah kapal tanpa 

fasilitas bea cukai, bongkar muat dan lain sebagainya. Pelabuhan  ini 

merupakan pelabuhan yang disubsidi oleh pemerintah serta dikelola 

oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral perhubungan Laut.  

d. Segi fungsi perdagangan nasional dan internasional 

Pelabuhan jika ditinjau dari segi  fungsi perdagangan nasional dan 

internasional dapat dibedakan  menjadi :  

1) Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang bebas dimasuki oleh  kapal-

kapal berbendera asing. Pelabuhan ini biasanya merupakan pelabuhan 

utama dan ramai dikunjungi oleh kapal-kapal yang membawa barang 

ekspor atau impor dari luar negri. 

2) Pelabuhan pantai adalah pe labuhan yang lebih dimanfaatkan  untuk 

perdagangan dalam negeri. Kapal asing yang hendak  masuk harus 

memiliki ijin khusus.  

e. Segi letak geografis  

Ditinjau dari segi letak geografis, pelabuhan dapat dibedakan sebagai 

berikut : 
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1) Pelabuhan buatan  adalah suatu daerah perairan yang  dilindungi dari 

pengaruh gelombang dengan membuat bangunan pemecah gelombang 

(breakwater), yang merupakan pemecah perairan tertutup dari laut dan 

hanya dihubungkan oleh satu celah yang berfungsi untuk keluar 

masuknya kapal. Di dalam daerah tersebut dilengkapi  dengan alat 

penambat. 

2) Pelabuhan alam merupakan daerah  perairan yang terlindung dari 

badai dan gelombang secara alami, misalnya oleh suatu pulau, jazirah 

atau terletak di teluk, estuari dan muara sungai. Di daerah ini 

pengaruh gelombangnya sangat  kecil. 

3) Pelabuhan semi alam merupakan campuran antara pelabuhan buatan 

dan pelabuhan alam, misalnya pelabuhan yang terlindungi  oleh pantai 

tetapi pada alur masuk terdapat bangunan buatan untuk melindungi 

pelabuhan, contohnya pelabuhan ini di Indonesia adalah pelabuhan 

bengkulu. 

6. Fungsi Pelabuhan  

Sebagaimana pengertian sistem pelabuhan menurut PP No 11 tahun 1983, 

maka pelabuhan mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :  

Interface, yaitu pelabuhan sebagai tempat pertemuan dua moda atau 

sistem transportasi darat dan laut sehingga pelabuhan harus dapat 

menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan jasa yang dibutuhkan untuk 

perpindahan barang atau penumpang ke angkutan darat  atau sebaliknya.  

Link (mata rantai) yaitu pelabuhan merupakan mata rantai dari sistem 
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transportasi, sehingga pelabuhan sangat mempengaruhi kegiatan  transportasi 

keseluruhan. 

Gateway, yaitu pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang dari suatu 

negara/daerah, sehingga  dapat memegang peranan penting bagi perekonomian 

suatu negara atau daerah.  

Industri entity, yaitu perkembangan industri yang  berorientasi kepada 

ekspor dari suatu negara atau daerah.  

Disamping itu, pelabuhan juga sebagai terminal pengangkutan, yang 

dapat dibagi dalam beberapa fungsi berikut:  

1. Fungsi pelayanan dan pemangkalan kapal, seperti:  

a. Perlindungan kapal dari ombak selama berlabuh dan tambat.  

b. Pelayanan untuk pengisian bahan bakar, perbekalan dan sebagainya.  

c. Pemeliharaan dan perbaikan kapal.  

2. Fungsi pelayanan kapal penumpang, seperti:  

a. Penyediaan prasarana dan sarana bagi penumpang selama menunggu 

kapal dan melakukan aktivitas persiapan keberangkatannya.  

b. Penyediaan sarana yang dapat memberikan kenyamanan, penyediaan 

makanan dan keperluan penumpang.  

3. Fungsi penanganan barang, seperti : 

a. Bongkar muat barang dari dan ke kapal dan penanganan barang di 

darat.  

b. Penjagaan keamanan barang.  

c. Fungsi pemrosesan dokumen dan lain-lain, seperti :  
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d. Penyelenggaraan dokumen kapal oleh syahbandar.  

e. Penyelenggaraan dokumen pabean, muatan kapal laut dan dokumen 

lainnya.  

f. Penjualan dan pemeriksaan tiket penumpang.  

g. Penyelesaian dokumen imigrasi penumpang untuk pelayaran luar 

negeri.  

7. Prasarana dan Sarana Pelabuhan  

Penyediaan prasarana dan sarana untuk penyimpanan sementara, 

pengepakan, penimbunan  barang, konsentrasi  muatan dalam kelompok yang 

berukuran ekonomis untuk diangkut.  

Untuk dapat menjalankan fungsinya, maka pelabuhan diperlengkapi 

dengan berbagai sarana seperti :  

a. Untuk pelayanan kapal, seperti, alur masuk pelabuhan dan sistem sarana 

bantu navigasi pelayaran, kolam pelabuhan, pemecah gelombang, 

dermaga, kapal tunda, kapal pandu, kapal kepil, dan sebagainya.  

b. Untuk pelayanan penumpang dan barang, seperti, apron dermaga, gudang, 

gedung terminal penumpang, lapangan parker, areal bongkar muat moda 

angkutan darat, akses ke sistem pengangkutan darat, sarana  debarkasi dan 

embarkasi penumpang, alat bongkar muat, seperti kran, derek, forklift, 

dan sebagainya. 

C. Kerangka Pikir 

Pelayanan di terminal penumpang  Pelabuhan Penyeberangan Kolaka selalu 

menjadi pusat perhatian di kalangan masyarakat secara umum, karena pada 
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hakekatnya dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dengan tujuan 

tercapainya kepuasan seluruh masyarakat pada umumnya dan kepada calon 

penumpang khususnya. 

Berdasarkan teori Brady dan Cronin (2011) menyatakan adanya tiga dimensi 

utama sebagai alternatif dari dimensi kualitas layanan, yaitu: Kualitas interaksi 

(interaction quality), kualitas hasil (outcome quality) dan kualitas lingkungan 

(environment quality). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan kerangka 

pikir berikut ini: 

Gambar 2.1: Bagan Kerangka Pikir 

 

 

    

 

   

 

Sumber: Brady Dan Cronin, 2011 

 

D. Fokus Penelitian  

Adapun yang menjadi focus penelitian ini adalah mengenai kualitas  

pelayanan jasa terminal di pelabuhan penyeberangan Kolaka, Kabupaten Kolaka 

dengan menggunakan dimensi kualitas pelayanan yaitu Kualitas interaksi 

(interaction quality), kualitas hasil (outcome quality) dan kualitas lingkungan 

(environment quality). 

 

Kalitas Interaksi 

 

Kualitas Lingkungan Kualitas hasil 

Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Jasa 

Kualitas Pelayanan 
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E. Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Kualitas interaksi yaitu sikap atau persepsi pengguna layanan atas pelayanan 

karyawan, perilaku atau persepsi pengguna layanan atas tanggapan dan 

reaksi karyawan dalam melayani, dan keahlian atau persepsi pengguna 

layanan atas pengalaman pegawai terhadap pekerjaannya di terminal 

pelabuhan penyebrangan Kolaka, Kabupaten Kolaka. 

2. Kualitas  lingkungan  fisik yaitu penilaian pengguna layanan atas suasana 

aman dan nyaman, tata ruang, tempat pelayanan serta sarana fisik yang 

disediakan dari penyedia layanan pada terminal pelabuhan penyebrangan 

Kolaka, Kabupaten Kolaka. 

3. Kualitas hasil yaitu penilaian pelanggan terhadap pengelolaan waktu tunggu 

yang harus dilakukan, factor sosial atau penilaian pelanggan terhadap 

interaksi pelayanan yang ditunjukkan oleh karyawan kepada pelanggan serta 

valensi atau kesan pengguna layanan atas pengalaman layanan yang 

diberikan  di terminal pelabuhan penyebrangan Kolaka, Kabupaten Kolaka.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 bulan yang dimulai 

pada tanggal 12 April - 04 Juni 2022 di Balai Pengelola Transportasi Darat 

(BPTD) Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pelabuhan 

penyebrangan Kolaka, kecamatan latambbaga, Kabupaten Kolaka dengan Topik 

yang diteliti yaitu mengenai kualitas pelayanan jasa transportasi pada terminal 

penumpang dalam hal ini yang menjalankan pelayanan adalah PT. ASDP 

Indonesia Ferry dalam rangka menciptakan kepuasan pelayanan untuk 

masyarakat atau calon penumpang.  

Alasan penulis memilih obyek atau lokasi tersebut adalah dengan 

pertimbangan bahwa penulis berdomisili di kota yang sama yaitu di Kolaka, 

sehingga mempermudah baik dalam perolehan data serta dapat mengefisienkan 

waktu, tenaga, serta biaya dapat digunakan. 

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah  kualitatif. Denzin  dan  Lincoln  dalam  Moleong  

(2007:5) menyatakan  bahwa, penelitian  kualitatif  merupakan   penelitian  yang  

menggunakan  latar alamiah  dengan maksud untuk menafsirkan fenomena  yang 

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

Sedangakan Jane   Richie   dalam   Moleong   (2007:6)   mendefinisikan  

penelitian    kualitatif    sebagai    penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  
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fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya  

perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain  secara holistik  dan  

dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa pada  suatu  konteks  

khusus  yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

2. Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

fenomenologi. Fenomenologi yang dimaksudkan ialah untuk memberi gambaran 

secara jelas mengenai fenomena yang terjadi berdasarkan pengalaman yang 

dialami oleh informan. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai 

Public Private Partnership Dalam Pelaksanaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) 

Di PD Parkir Kota Makassar. 

C. Sumber Data  

Untuk menunjang kelengkapan pembahasan dalam penulisan penelitian ini, 

penulis memperoleh data yang bersumber dari : 

1. Data Primer 

Data ini diperoleh melalui wawancara dengan panduan kuesioner 

kepada responden. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitianini adalah 

Rating Scale, yaitu bentuk ku esioner yang berisi pernyataan-pernyataan yang 

diikuti dengan beberapa kolomyang menunjukkan tingkatan-tingkatan, mulai 

dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. 

2. Data Sekunder 

Data ini diperoleh melalui pencatatan dokumen-dokumen perusahaan 

dan dari indurtri terkait yang ada hubungannya dengan pembahasan 
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penulisan. 

D. Informan Penelitian 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Informan Penelitian 

No Nama Jabatan Jumlah 

1. La Kadaha Kepala ASDP Kolaka 1 Orang 

2. Suratman Superviser ASDP Kolaka 1 Orang 

3. Elok Happy A. S.Sos BPTD Wilayah XVIII 1 Orang 

4. Budi Setyoc  Kapten Kapal KMP MSG 1 Orang 

5. Edi Mariyanto, S.Pd Pengguna Layanan 1 Orang 

6. Sulaeman Nur, S.Pd Pengguna Layanan 1 Orang 

Jumlah 6 Orang 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sebagai pelengkap dalam pembahasan ini,maka diperlukan adanya informasi 

baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Penulis memperoleh 

data yang berhubungan yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Observasi Yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan penulis dengan 

melakukan pengamatan, baik dengan berhadapan secaralangsung maupun 

secara tidak langsung. Pada metode ini, peneliti mengamati kegiatan 

pelayanan yang dilakukan di terminal penumpang Pelabuhan Penyeberangan 

Kolaka, Kabupaten Kolaka. Dengan adanya fenomena yang diamati, maka 

dapat dengan mudah mendapatkan dan menggali informasi lebih jauh. 

2. Wawancara Yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan 

mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dalam organisasi untuk 
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memperoleh data yang berhubungan dengan materi pembahasan. Wawancara 

dilakukan setelah memperoleh temuan dari setiap proses pengamatan yang 

telah dilakukan. Adapun isi dari wawancara menyangkut pandangan-

pandangan informan mengenai pelayanan di Terrminal Penumpang 

Pelabuhan Penyeberangan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Metode ini ditujukan 

untuk mengungkap seputar pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan Kolaka. 

3. Kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden, 

dengan harapan mereka akan memberikan respon atas daftar pertanyaanatau 

pernyataan tersebut. Adapun responden yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini yaitu penumpang Kapal di Terminal Penumpang Pelabuhan 

Penyeberangan Kolaka, Kabupaten Kolaka. 

F. Teknik Analisis Data 

Adapun analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Mereduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, menfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dalam hal ini gambaran mengenai Kualitas Pelayanan  

Jasa Pada Terminal Penumpang Di Pelabuhan Penyeberangan Kolaka 

Kabupaten Kolaka. 
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2. Penyajian Data (Data Display)\ 

 Dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, dalam hal ini 

peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang Kualitas 

Pelayanan  Jasa Pada Terminal Penumpang Di Pelabuhan  Penyeberangan 

Kolaka Kabupaten Kolaka. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification) 

 Langkah ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan bisa berupa deskripsi atau 

gambaran  suatu objek dalam hal ini mengenai Kualitas Pelayanan Jasa 

Pada Terminal Penumpang Di Pelabuhan Penyeberangan Kolaka 

Kabupaten Kolaka. 

 

G. Keabsahan Data 

Dalam pengujian  keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Menurut 

Lexy J. Maleong (2012) pelaksanaan teknik pemeriksaan di dasarkan akan 

sejumlah criteria tertentu, criteria tersebut adalah derajat kepercayaan, 

keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Dalam penelitian ini akan 

menggunakan salah satu kriteria pemeriksaan diatas, yaitu derajat  kepercayaan 

dengan teknik pemeriksaan triangulasi data. Menurut  William dalam Sugiyono 

(2012:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai  sumber dengan  berbagai cara dan berbagai 

waktu. 
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Menurut peneliti salah satu cara paling tepat untuk menguji keabsahan data 

dalam penelitian ini adalah dengan hasil triangulasi peneliti, metode, dan sumber 

data. Dengan mengacuh kepada Denzin dalam Lexy J. Maleong  (2012:330): 

1. Triangulasi Sumber yaitu dilakukan dengan cara mengecek pada sumber 

lain keabsahan data yang telah diperoleh  sebelumnya. Diantaranya, 

jumlah personil PT. ASDP Kolaka cabang bajoe, data jumlah penumpang 

ASDP Kolaka Cabang Bajoe, dan kapal yang dioperasikan setiap harinya. 

2. Triangulasi Metode yaitu Triangulasi bermakna data yang diperoleh dari 

satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji 

keakuratan dan ketidak  akuratanya. Diantaranya Standar Operasional 

Prosedur (SOP) PT. ASDP. Kolaka Cabang Bajoe. 

3. Triangulasi waktu yaitu triangulasi waktu berkenan dengan waktu dan  

pengambilan  data.  Pengambilan data dimulai pada tanggal 12 April-04 

Juni 2022
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Profil Kabupaten Kolaka 

Kabupaten Kolaka merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Tenggara, Indonesia. Kabupaten Kolaka telah dua kali mengalami 

pemekaran, yakni Kabupaten Kolaka Utara dan terbaruh Kabupaten Kolaka 

Timur yang telah disahkan pada akhir tahun 2012. Pasca pemekaran, 

Kabupaten Kolaka mencakup jazirah daratan dan kepulauan yang memiliki 

daratan seluas ± 3.283,64 Km² wilayah perairan (laut) seluas ± 15.000 Km² 

dan jumlah penduduk 238.352 jiwa (2021). Dari luas wilayah tersebut   

Kabupaten Kolaka dibagi menjadi 12 Kecamatan, 33 Kelurahan, dan 102 

Desa.  

Kabupaten Kolaka terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara 

dengan posisi memanjang dari utara ke selatan, tepatnya berada pada 3°37’ 

sampai 4°38’ Lintang Selatan dan 121°05’ sampai 121°46’ Bujur Timur. 

Persentase luas wilayah Kecamatan di Kabupaten Kolaka ditunjukkan yaitu: 

Gambar 4.1 : Persentase luas wilayah Kecamatan di Kabupaten Kolaka 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka tahun 2019 
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Sebagian besar wilayah Kolaka merupakan perairan (laut), sekitar ± 

15.000 km² dengan panjang garis pantai 293,45 km².  

Secara administrasi Kabupaten Kolaka pada tahun 2021 terdiri atas 

dua belas wilayah kecamatan, yaitu Watubangga, Tanggetada, Pomalaa, 

Wundulako, Baula, Kolaka, Latambaga, Wolo, Samaturu, Toari, 

Polinggona, dan Iwoimendaa. Kecamatan Samaturu adalah Kecamatan 

dengan wilayah terluas yaitu 543,90 km² atau 16,75% dari total luas 

Kabupaten Kolaka sedangkan Kecamatan Polinggona merupakan kecamatan 

dengan wilayah terkecil yaitu 46,65 km² atau 1,44% dari total luas 

Kabupaten Kolaka. 

Batas-batas wilayah Kabupaten Kolaka dengan wilayah di sekitarnya 

adalah sebagai berikut : - 

 Utara  : Kabupaten Kolaka Utara dan Kolaka Timur. 

 Timur  : Kabupaten Kolaka Timur.  

 Selatan : Kabupaten Bombana.  

 Barat  : Teluk Bone. 

Gambar 4.2: Batas-Batas Wilayah Kabupaten Kolaka Dengan Wilayah 

 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka tahun 2019 
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2. Profil PT. ASDP Kolaka Cabang Bajoe 

Pelabuhan Kolaka merupakan salah satu pelabuhan umum yang tidak 

diusahakan di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berfungsi 

mendistribusikan barang dagangan serta sebagai jembatan penyeberangan bagi 

penumpang, baik dari Kabupaten Kolaka (Sulawesi Tenggara) ke Kabupaten 

Bone (Sulawesi Selatan) dan sebaliknya. 

Pelabuhan Kolaka dibangun pada tahun 1973 yang terletak di jalan 

Dermaga Pelabuhan Feri, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten 

Kolaka Sulawesi Tenggara yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry 

(Persero) Cabang Bajoe dengan letak geografis 4° 3' sampai 29°12 Lintang 

Selatan dan 121° 35' sampai 5°71 Bujur Timur dengan Jarak lintas dari 

Kabupaten Kolaka ke Kabupaten Bone melalui transportasi laut adalah sekitar 

85 mil dengan rute penyeberangan melalui Teluk Bone yang harus melintasi 

beberapa pulau. Terlebih lagi dengan kondisi cuaca yang terkadang berubah 

pada saat berada di tengah laut dimana kondisi tersebut tentunya sangat 

berbahaya untuk dilalui oleh kapal-kapal berukuran kecil. 

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara 

yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan angkutan sungai, danau dan 

penyeberangan, jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan, jasa 

angkutan laut berjadwal, jasa charter kapal, jasa terminal, dermaga dan 

fasilitas lainnya, penyediaan tenaga listrik, air bersih, bahan bakar, instalasi 

limbah, perdagangan dalam negeri, ekspor dan impor alat/peralatan 

keselamatan kapal, mesin kapal laut, kapal laut, suku cadang kapal laut, 
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minyak pelumas, jasa perawatan kapal, pemanfaatan sumber daya yang 

dimiliki untuk properti, periklanan, pergudangan, perkantoran, fasilitas 

pariwisata, dan penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang terkait 

dengan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.  

Tabel 4.1. Jumlah Penumpang Pt. ASDP Kolaka Cabang  

Bajoe Pada Bulan Januari - Mei 2022 

  

Nama Kapal Januari 

(orang) 

Februari  

(orang) 

Maret  

(orang) 

April  

(orang) 

Mei  

(orang) 

Permata Nusantara 
161 87 64 - 374 

Mishima  
626 430 729 984 1.299 

Perdana Nusantara 
241 314 427 587 1.138 

Kota Muna 
304 137 - - - 

Raja Dilaut 
397 430 478 1.126 1.364 

Mandala Nusantara 
332 179 452 798 1.300 

Fais 
634 530 1.028 800 1.655 

Masagena  
606 542 773 828 1.616 

Kota Bumi - 156 593 648 1.215 

Jumlah  3.301 2.806 4.544 5.771 9.961 

 

Sumber: PT.ASDP Kolaka Cabang Bajoe tahun 2022 

 

  Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah penumpang terus 

mengalami peningkatan  dari 9 armada kapal yang beroperasi dari bulan 

Januari-Mei 2022. pada bulan Februari PT. ASDP Kolaka Cabang Bajoe 

menglami penurunan jumlah penumpang 2.806 orang dibandingkan dengan 

bulan sebelumnya yaitu pada bulan Januari sebanyak 3.301 orang. Kemudin 

pada bulan Maret sampai dengan bulam April mengalami peningkatan yang 
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cukup tinggi dikarenakan pada bulan maret jumlah pemudik bulan Ramadhan, 

selanjutnya pada bulan Mei mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari 

bulan sebelumnya dikarenakan banyaknya pemudik Idhul Fitri. 

Gambar: 4.3. Jadwal Operasi Kapal Pt. Asdp Kolaka Cabang Bajoe 

Pada Bulan April 2022 

 

 

Sumber: PT. ASDP Kolaka Cabang Bajoe tahun 2022 

 

Berdasarkan gambar diatas menunjukan bahwa jadwal operasi kapal 

pada PT. ASDP Kolaka cabang Bajoe pada bulam April tahun 2022 yaitu 

memiliki tiga waktu pemberangkatan dalam sehari yaitu pada jam 09.00, 

12.00 dan 15.00 WITA yang dibagi ke Sembilan armada kapal.  

 

3. Visi dan Misi PT. ASDP Indonesia Ferry 

Visi Perusahaan adalah “Menjadi perusahaan jasa pelabuhan dan 

penyeberangan yang terbaik dan terbesar di tingkat regional, serta mampu 

memberikan nilai tambah bagi stakeholder’s.”  

Adapun misi Perusahaan yang digunakan untuk merealisasikan visi 

Perusahaan adalah :  
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1) Menyediakan prasarana pelabuhan dan sarana kapal penyeberangan yang 

tangguh sebagai pendukung dalam sistem logistik nasional. 

2) Memiliki standar pelayanan Internasional yang didukung oleh tenaga 

professional dan manajemen bisnis modern serta tata kelola perusahaan 

yang baik. 

3) Menguasai pangsa pasar Nasional dan memperluas jaringan operasional 

sampai ke tingkat regional untuk memaksimalkan pertumbuhan dan 

keuntungan. 

4) Memaksimalkan peran korporasi dan infrastruktur negara serta agen 

pembangunan.  

Untuk mencapai visi dan misinya, Perusahaan perlu menerapkan praktik-

praktik Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana telah menjadi 

kebutuhan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Aturan mengenai hal 

tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 

Nomor : PER01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata 

Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan 

Usaha Milik Negara dan Nomor PER-09/MBU/2012 Tanggal 6 Juli 2012 

tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance) pada Badan Usaha Milik Negara. 

Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan 

oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas 

perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang 
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dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan 

peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Adapun tujuan penerapan 

Good Corporate Governance (GCG) menurut Peraturan Menteri Negara Badan 

Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 

adalah: 

1) Mengoptimalkan nilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar 

Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun 

internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup 

berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.  

2) Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif 

serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ 

persero.  

3) Mendorong agar organ persero dalam membuat keputusan dan 

menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya 

tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun 

kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.  

4) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.  

5) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. 

Dengan memperhatikan pentingnya tujuan penerapan GCG tersebut di 

atas, maka PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkomitmen untuk 

menerapkan praktik-praktik GCG dalam pengelolaan Perusahaan sehari-hari. 

Komitmen tersebut diwujudkan antara lain dengan membangun infrastruktur 
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GCG yang melandasi penerapan GCG di lingkungan Perusahaan, di antaranya 

adalah penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate 

Governance) yang menjadi acuan bagi organ Perusahaan (Pemegang 

Saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi) dalam menerapkan praktik-

praktik GCG di lingkungan Perusahaan, yang dilaksanakan dengan tetap 

memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dalam Anggaran Dasar 

Perusahaan. 

5) Struktur dan Standar Operasional Prosedur PT.ASDP Indonesia Ferry 

a. Struktur Organisasi PT. ASDP Kolaka Cabang Bone 

Gambar 4.3. Struktur Organisasi  

Pt. Asdp Kolaka Cabang Bone 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Sumber: PT. ASDP Kolaka Cabang Bone 

   

 

Manager Usaha 

LA KADAHA 

Staf Usaha 

SRI WIJAYANTI 

Supervisi 1 

SURATMAN 

Supervisi 2 

SAIPUDDIN 

Petugas Operasional 

 

Regu I 

1. KALAM ARIF SABANA 

2. IRWAN 

3. ABD. HAPIP 

Regu II 

1. ANTO AMIR PRASATYO 

2. EDWAR S 

3. TRI SUARDI 

4. MANSUR KADIR 
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Dari struktur diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Manager Usaha adalah kepala atau pimpinan PT. ASDP Kolaka 

Cabang Bajoe  bertugas sebagai perencanaan, pengaturan, 

pengawasan dan evaluasi pegawai serta menentukan jalankan 

kebijakan atau arahan kantor pusat. 

2) Staf Usaha berkoordinasi lansung pada manager usaha atau pimpinan 

yang bertugas membantu pimpinan dalam Menyusun dan membuat 

administrasi PT. ASDP Kolaka Cabang Bajoe 

3) Supervisi terdiri dari dua orang berugas mengawasi serta 

mengarahkan petugas operasional dilapangan dan melaporkan serta 

berkoordinasi lansung kepada manager usaha atau pimpinan PT. 

ASDP Kolaka Cabang Bajoe. 

4) Petugas Operasinal dibagi atas dua regu dimana masing-masing regu 

memiliki fungsi yang berbeda. Regu 1 yang terdiri dari tiga orang 

bergugas membantu proses kerja kantor seperti proses administrasi 

kantor dan sebagainya. Sedangkan regu 2 terdiri dari 4 orang yang 

bertugas pada proses kerja lapangan, seperti pelayanan tiket pada 

loket, cek fisik kendaraan, pemeriksaan tiket masuk ke dermaga dan 

sebagainya. 

b. Standar Operasional Prosedur PT. ASDP Kolaka Cabang Bajoe 

Pedoman standar operasonal prosedur (SOP) PT ASDP Indonesia 

Ferry (Persero) dilandasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

(GCG) yang terdiri dari :  
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1) Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan 

informasi material dan relevan mengenai perusahaan.  

2) Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, 

dan pertanggungjawaban organ perusahaan, sehingga pengelolaan 

perusahaan terlaksana secara efektif.  

3) Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  

4) Kemandirian (Independency), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan 

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh 

tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat.  

5) Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam 

memenuhi hakhak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

B. Kualitas Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada PT. ASDP Kolaka 

Cabang Bajoe 

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang 

bergerak di bidang jasa kepelabuhanan angkutan sungai, danau dan 

penyeberangan, jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan, jasa angkutan 

laut berjadwal, jasa charter kapal, jasa terminal, dermaga dan fasilitas lainnya, 
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penyediaan tenaga listrik, air bersih, bahan bakar, instalasi limbah, perdagangan 

dalam negeri, ekspor dan impor alat/peralatan keselamatan kapal, mesin kapal 

laut, kapal laut, suku cadang kapal laut, minyak pelumas, jasa perawatan kapal, 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk properti, periklanan, pergudangan, 

perkantoran, fasilitas pariwisata, dan penyewaan dan pengusahaan sarana dan 

prasarana yang terkait dengan angkutan sungai, danau dan penyeberangan. 

Menurut Brady dan Cronin (dalam Utami, 2006: 252) berpendapat bahwa 

dimensi kualitas layanan ada tiga dimensi utama sebagai alternatif, yaitu:  

1. Kualitas interaksi (interaction quality)  

Kualitas interaksi (interaction quality) yaitu kontak yang terjadi pada 

proses penyampaian jasa dalam proses pertemuan antara penyedia jasa dengan 

konsumen dan dimana hal tersebut merupakan kunci penentu dari evaluasi 

yang dilakukan konsumen terhadap kualitas layanan. Seperti pada pelayanan 

pembelian tiket pada loket, pemeriksaan tiket dan barang bawaan serta 

pemberian informasi atau sosialisasi pelayanan baik di lingkup Pelabuhan 

maupun pada saat berada diatas kapal. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala ASDP Kolaka Cabang 

Bone Kabupaten Kolaka yang bertempat di kantornya mengatakan bahwa:  

“Tentu saja kami melakukan sosialisasi utamanya pada penumpang 

yaitu dengan memberikan informasi-informasi baik malalui papan 

informasi, koran serta pengeras suara yang ada pada Pelabuhan.”.  

(wawancara LK, 13 April 2022). 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ASDP Kolaka cabang 

Bajoe belum maksimal dalam melaksanakan kualitas interaksi  yang dimana  

sebagai pengelolah dan penanggung jawab Pelabuhan Kolaka, seharusnya 
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memberikan sosialisasi mengenai keamanan dan keselamatan saat pelayaran, 

namun dalam hal ini kurangnya pengetahuan petugas pelayanan terhadap 

tugas dan fungsinya itu sendiri. Dimana ASDP sebagai pengelolah dan 

penanggung jawab Pelabuhan Kolaka seharusnya dapat memberikahan 

pelayanan seperti pada visi dan misi perusahaan kepada para pengguna 

layanan dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. 

Pernyataan diatas juga diperkuat Sufervisi ASDP Kabupaten Kolaka 

Cabang Bone yakni:  

“Sejauh ini kami selalu mengumpulkan keluhan atau kebutuhan 

masyarakat untuk di musyawarahkan nantinya di rapat”.  (wawancara 

S, 13 April 2022)  

 

Dari pernyataan Supervisi PT. ASDP Kolaka Cabang Bone diatas 

dapat disimpulkan bahwa seluruh bahan masukan atau keluhan masyarakat 

disatukan untuk di musyawarahkan. Dari wawancara yang dilakukan belum 

ada kejelasan dimana para penumpang akan memberikan masukan ataupun 

keluhan yang ingin disampaikan. Dimana PT. ASDP Kolaka Cabang Bajoe 

harus lebih memahami fungsi dan tugasnya bukan hanya sebagai penyedia 

layanan namun juga harus mempertimbangkan masukan serta keluhan oleh 

masyarakat sehingga memunculkan kualitas pelayanan yang baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Balai Pengelolaan 

Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara 

menyatakan bahwa: 

 “Sejauh kami selalu melakukan pengawasan terhadap peraturan, 

pendalian dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan”.  

(wawancara EH, 17 April 2022)  
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Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa seluruh 

pengawasan dan pengendalian usaha jasa dilakukan oleh Balai Pengelolaan 

Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVIII Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Sebagai pihak mewakili pemerintah memiliki wewenang atas pengawasan 

serta pengendalian pada Pelabuhan Penyebrangan Kolaka sebgaimana diatur 

dalam aturan maupun kebijakan Kementrian Perhubungan baik dalam 

keamanan dan kenyamanan pengguna layanan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapten KMP. Masagena   

menyatakan bahwa: 

 “Memberikan penyampaian atau mengingatkan penumpang atas 

keberangkatan kapal, mengingatkan barang bawaan, menjaga 

keselamatan dengan tidak duduk pada pagar pembatas dan menempati 

tempat yang telah ditentukan”.  (wawancara BS, 17 April 2022)  

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak kapal 

ataupun pihak ASDP tidak melakukan pelayanan dengan baik sebagaimana 

mestinya dimana penumpang tidak dapat mengetahui apa saja yang boleh 

ataupun tidak boleh dilakukan diatas kapal utamanya apabila terjadi kecelaan 

atau keadaan darurat diatas kapal selama berlayar. Dalam pelayanan yang baik 

seharusnya ada sosialisai kenyamanan serta keamanan dalam pelayaran diatas 

kapas sehingga penumpang mengetahui hal apa saja yang boleh ataupun tidak 

boleh dilakukan diatas kapal pada saat pelayaran. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama dengan masyarakat 

yang sebagai penumpang kapal Ferry Raja Dilaut yang mengatakan bawha:  

“Beberapa dari petugas di pelabuhan belum mengetahui tugas secara 

jelas padahal banyak masukan serta keluhan yang kami sampaikan itu 

tidak ditindak lanjuti oleh pihak Pelabuhan maupun pihak Pemerintah 
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padahal ini sangat di butuhkan.” (wawancara EM, 25 April 2022)  

 

Dari hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa PT. ASDP Kolaka 

Cabang Bajoe ataupun pihak pemerintah tidak memperdulikan masukan dan 

keluhan dari para penumpang  sehingga penumpang merasa kurang nyaman 

dalam pelayanan yang diterimahnya. Senada dengan masyarakat selanjutnya 

yang juga salah satu penumpang ferry raja dilaut mengatakan :  

“ASDP Kolaka tidak peka terhadap kepentingan masyarakat karena 

jarang melakukan sosialisasi kepada penumpang, akibatnya pola 

komunikasi yang terbangun kurang efektif. Biasanya penentuan 

kebijakan yang dilakukan ASDP Kolaka terkesan mendadak dan tidak 

ada pemberitahuan sebelumnya. Akibatnya kami selaku penumpang 

sesekali merasa kaliru terhadap pelayanan yang ada di Pelabuhan 

Kolaka ini.” (Wawancara SN, 25 April 2022)  
 

Berbeda dari pelaksananaan fungsi ASDP sebelumnya dalam dalam 

melakukan pelayanan di Pelabuhan Kolaka, dapat dilihat dari beberapa hasil 

wawancara yang dilakukan diatas dengan masyarakat atau penumpang bahwa 

dalam pelaksanaan fungsi penyampaian aspirasi masyarakat atau penumpang 

masih kurang dalam pelaksanaannya, sebab ASDP jarang melakukan 

sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sehingga 

masyarakat merasa bingung dan tidak memahami kebijakan yang berlaku. 

Berdasarkan hasil observasi dilapangan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa mengenai kualitas interaksi, kualitas pelayanan di 

Pelabuhan Kolaka masih sangat rendah. Dalam hal ini peneliti mengamati 

bahwa Pelabuhan kolaka tidak menyiapkan layanan untuk masyarakat ataupun 

penumpang untuk memberikan masukan atau keluhannya sehingga terjadinya 

diskomunikasi antara penumpang dan ASDP Kolaka. 
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Dalam hal pembelian tiket, peneliti juga menemukan adanya tindakan 

pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang berada dilingkungan 

Pelabuhan. Dari banyaknya kejadian yang ditemukan pihak ASDP Kolaka 

ataupun BPTD sebagai perpanjangan tangan pemerintah di bidang pelabuhan 

tidak melakukan tindakan sebagai mana fungsi dan tugasnya. Padahal jelas ini 

adalah pelanggaran yang sangat merugikan masyarakat atau penumpang. 

2. Kualitas lingkungan (environment quality)  

Kualitas lingkungan (environment quality) adalah keterkaitan dengan 

seberapa jauh serta seberapa besar fitur berwujud (tangible feature) dari 

proses penyampaian layanan dan kemudian memainkan peran dalam 

mengembangkan persepsi konsumen terhadap kualitas layanan jasa secara 

keseluruhan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala ASDP Kolaka Cabang 

Bone Kabupaten Kolaka:  

“kami telah menyiapkan fasisilitas kantor yang memadai untuk para 

karyawan dan ruang pelayanan untuk para penumpang seperti ruang 

tunggu, koridor ke kapal, fasilitas tidur, toilet, dan musolah.”.  

(wawancara LK, 13 April 2022). 

 

Seperti yang dimaksud oleh Kepala ASDP Kolaka bahwa penyediaan 

fasilitas di Pelabuhan Kolaka sudah memadai. Namun dari apa yang telah 

dijelaskan kepala ASDP kolaka masih sangat jauh dari apa yang dibutuhkan 

oleh penumpang utamanya dalam keamanan dan keselamatan yang ada pada 

Pelabuhan. Mengingat pentingnya fasilitas pelayanan sangat mempengaruhi 

kualitas pelayanan yang baik tentu perlunya infrastruktur yang tertata dengan 

baik serta dapat membuat kenyamanan dan keamanan terhadap para pengguna 
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layanan. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Sufervisi ASDP Kabupaten 

Kolaka Cabang Bone yakni:  

“untuk menunjang keselamatan penumpang kami bekerjasama dengan 

pihak asuransi, jadi Ketika terjadi sesuatu kami menyerahkan ke pihan 

asuransi”.  (wawancara S, 13 April 2022)  

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh 

keselamatan dan keamanan dalam Pelabuhan diserahkan kepihak ketiga atau 

dalam hal ini pihan Asuransi yang bekerjasama dengan PT. ASDP Kolaka. 

Penanganan masalah keselamatan serta keamanan dalam proses pelayanan 

tentu hal yang sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut 

kepentingan semua pihak yang terkait baik dari masyarakat, pemerintah 

ataupun perusahaan itu sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPTD Wilayah XVIII 

Sulawesi Tenggara  menyatakan bahwa: 

 “Sejauh kami selalu mengumpulkan keluhan atau kebutuhan 

masyarakat mengenai fasilitas ataupun pelayanan untuk ditindak 

lanjuti oleh PT. ASDP dalam bentuk surat”.  (wawancara EH, 17 April 

2022)  

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh 

bahan masukan atau keluahan masyarakat disatukan untuk untuk ditindak 

lanjuti oleh PT. ASDP Kolaka Cabang Bajoe. Masukan serta keluhan dalam 

perkembangan zaman para pengguna layanan tentu sangan diperlukan dalam 

proses pelayanan jasa karena dapat menjadi bahan untuk pembangunan serta 

pengembangan yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapten KMP. Masagena  

menyatakan bahwa: 
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 “Kami menyiapkan beberapa fasilitas dikapal ini seperti tempat duduk 

penumpang, toilet Wanita dan pria yang terpisah, musollah, 

pelampung keselamatan serta sikoci yang memadai untuk kapasitas 

kapal”.  (wawancara BS, 17 April 2022)  

 

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa beberapa fasilitas 

yang dibutuhkan oleh penumpang pada saat berada diats kapal telah disiapkan 

seperti tempat duduk, toilet, musollah, pelampung keselamatan serta sikoci 

yang memadai bagi para penumpang yang akan berlayar ketempat tujuan. 

Fasilitas yang maksimal tentu sangat diperlukan para penumpang kapal 

mengingat perjalanan yang menempuh jarak yang cukup jauh dan 

membutuhkan waktu yang cukup lama tentu sangat menguras energi para 

penumpang sehingga perlunya penanganan khusus dari perusaan mengenai hal 

tersebut.  

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama dengan masyarakat 

yang juga sebagai penumpang kapal Ferry Raja Dilaut yang mengatakan 

bawha:  

“Kami merasa fasilitas yang diberikan diatas kapal sangat 

membingungkan karena tidak ada kejelasan terhadap kelas-kelas 

tempat duduk untuk para penumpang terlebih kami diminta tambahan 

ongkos ketika ingin memasuki kelas Ekonomi padahal ditiket yang 

diberikan adalah tiket Ekonomi, belum lagi adanya penyewaan tikar 

yang sangat mengganggu ruang gerak didalam kapal .” (wawancara 

EM, 25 April 2022)  

 

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan 

fasilitas belum ada kejelasan dari PT. ASDP Kolaka Cabang Bajoe mengenai 

kalas-kelas tempat duduk para penumpang dan terdapat kemungkinan 

terjadinya pungli yang dilakukan diatas kapal sehingga membuat para 

menumpang merasa keresahan akan hal tersebut. 
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Senada dengan masyarakat yang juga salah satu penumpang ferry raja 

dilaut mengatakan :  

“ASDP Kolaka belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik 

pada penyediaan fasilitas di sini. Dimana masih banyak penumpang 

yang terlantar dipelataran pintu masuk kapal maupun diatas kapal. 

Terlebih dalam situasi keterlambatan kapal yang mengharuskan kami 

menunggu sampai keesokan harinya yang dimana tidak ada tempat 

untuk kami beristirahat” (Wawancara SN, 25 April 2022)  
 

Berbeda dari penggunaan layanan di Pelabuhan masih merasa sangat 

minim dari apa yang diharapkan, dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara 

yang dilakukan diatas dengan masyarakat atau penumpang bahwa masih 

banyak penumpang yang terlantar di dalam pelabuhan maupun diatas kapal 

serta dalam penggunaan beberapa fasilitas masih terdapat pungutan liar yang 

dimana ini sangat merugikan masyarakat atau penumpang. Dimana 

seharusnya fasilitas yang ada pada Pelabuhan dapat dinikmati lansung oleh 

penumpang.  

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa 

mengenai kualitas lingkungan pada Pelabuhan penyeberangan kolaka masih 

sangat rendah dikarenakan beberapa factor, yaitu antara lain: Peneliti 

menemukan bahwa kondisi lingkungan Pelabuhan yang kurang terawat 

terlihat dari beberapa fasilitas Pelabuhan yang sudah terbilang tua dan 

karatan serta kondisi kapal yang sudah tua masih aktif dalam pengangkutan 

dan juga yang sangat penting adalah ruang tunggu penumpang hanya 

dijadikan sebagai lapak jualan yang membuat kondisi ruangan semakin 

sempit dan hanya menampung beberapa orang saja.  

Ditambah lagi kurangnya fasilitas pendingin ruangan baik pada ruang 
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tunggu serta di atas kapal sangat kurang menyenangkan bagi para penumpang 

karena dimana perjalan yang kurang lebih 8 jam di siang hari tentu suhu 

udara sangat panas  dan pengab.  

Kondisi perjalanan kapal yang cukup jauh juga sebagai tantangan 

ASDP dalam memberikan pelayanan yang baik namun harus menerima 

kenyataan pada fasilitas-fasilitas yang ada diatas kapal sangat tidak memadai 

dimana pada lonjatan penumpang masih mengalami penumpukan diatas 

kapal. Akibatnya banyak penumpang yang tidak mendapat tempat duduk 

yang telah disedikan dan harus mengeluarkan kocek lagi untuk menikmati 

fasilitas kelas ekonomi  atau menyewa tikar yang ada dipelataran lantai kapal.   

3. Kualitas hasil (outcome quality)  

Kualitas hasil (outcome quality) adalah evaluasi yang dilakukan 

konsumen terhadap hasil dalam proses atau aktivitas layanan jasa yang 

diterimanya termasuk ketepatan waktu dalam pelayanan.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala ASDP Kolaka Cabang 

Bone Kabupaten Kolaka:  

“Kami selalu berusaha dalam ketepatan waktu keberangkatan kapal. 

Hanya saja terkadang ada kendala dalam pemeriksaan yang dilakukan 

oleh BPTD yang mengakibatkan keterlambatan keberangkatan kapal.”.  

(wawancara LK, 13 April 2022). 

 

Seperti yang dimaksud oleh Kepala ASDP Kolaka pada ketepatan 

waktu pelayanan yang dimaksud diatas belum maksimal dalam melaksanakan 

fungsinya pengelolah Pelabuhan Kolaka keberangkatan kapal masih sering 

terjadi keterlambatan dengan alasan ppemeriksaan berkas keberangkatan 

tentunya dalam hal ini kurangnya pengetahuan pegawai dalam menjalankan  
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tugas dan fungsinya itu sendiri yang dimana sangat jelas bahwa PT. ASDP 

Kolaka belum mampu dalam manajemen waktu. 

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh Bapak Suratman sebagai 

Sufervisi ASDP Kabupaten Kolaka Cabang Bone yakni:  

“keterlambatan kapal biasanya terjadi dikarenakan keterlambatan 

masuknya bahan bakar sehingga kami harus menunggu dan menunda 

keberangkatan”.  (wawancara S, 13 April 2022)  

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan ASDP Kolaka Cabang Bajoe masih kesulitan dalam hal bahan 

bakar yang dimana mengakibatkan keterlambatan keberangkatan kapal sesuai 

jadwal yang telah ditentukan oleh PT. ASDP itu sendiri sehingga dapat 

dikatakan bahwa PT. ASDP Kolaka Cabang Bajoe masih lambat dan 

kurangnya keterampilan serta persiapan saat ingin melakukan pelayaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPTD Wilayah XVIII 

Sulawesi Tenggara  menyatakan bahwa: 

 “Sebelum masuk kedalam kapal kami selalu melakukan pemeriksaan 

tiket penumpang dan pengecekan surat-surat kendaraan yang akan 

melakukan pelayaran”.  (wawancara EH, 17 April 2022)  

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemeriksaan tiket penumpang dan surat-surat kendaraan sebelum melakukan 

pelayaran dilakukan oleh BPTD. Pentingnya pemeriksaan tiket serta 

kendaraan ini dilakukan agar pihak Pelabuhan dapat melaporkan banyaknya 

penumpang serta kendaraan yang akan melakukan pelayaran sehingga 

perusahaan dapat memberikan jaminan keamanan sebagaimana ketentuan 

perusahaan. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapten KMP. Masagena  

menyatakan bahwa: 

 “15 menit sebelum keberangkatan kami akan menyampaikan melalui 

pengeras suara bahwa kapal sudah persiapan keberangkatan, dan 

waktu pelayaran kurang lebih 8 sampai 10 jam”.  (wawancara BS, 17 

April 2022)  

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pihak kapal 15 menit sebelum keberangkatan akan memberikan informasi 

terkait keberangkatan dan melakukan persiapan keberangkatan yang dimana 

perjalanan akan memakan waktu tempuh 8 sampai 10 jam. Waktu yang 

cukup untuk para penumpang dan tentunya hal ini akan membantu bagi para 

penumpang agar tidak ada lagi yang mengalami keterlambatan. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama dengan 

masyarakat yang sebagai penumpang kapal Ferry Raja Dilaut yang 

mengatakan bawha:  

“Masalah jadwal keberangakatan kapal tidak pernah sesuai jadwal 

yang ada dan tidak pernah ada kejelasan dari pihak kapal mengenai 

kendala keterlambatan. Dan kami harus kepanasan menunggu berjam-

jam di dalam kapal” (wawancara EM, 25 April 2022)  

 

Dawri wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keluhan atas 

keberangkatan kapal pada Pelabuhan Penyeberangan Kolaka masih 

mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan serta tidak 

adanya informasi masalah keterlambatan yang dialami dan juga kurangnya 

fasilitas yang memadai mengakibatkan ketidak nyamanan penumpang diatas 

kapal. Sangat bertolak belakang sebagaimana hasil wawancara sebelumnya 

dari kapten kapal bawasanya pihak kapal selalu memberikan informasi 
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keberangkatan. Senada dengan masyarakat yang juga salah satu penumpang 

ferry raja dilaut mengatakan :  

“dalam pembelian tiket kami tidak pernah diberikan kejelasan 

mengenai kapal apa yang akan kami tumpangi. Padahal pada 

Pelabuhan ini terdapat tiga jadwal keberangkatan yang berarti ada tiga 

kapal yang akan berangkat dalam sehari. Belum lagi bila ada kapal 

yang bermasalah yang dimana memungkinkan terjadinya 

keterlambatan” (Wawancara SN, 25 April 2022)  
 

Pelayanan yang baik juga ditentukan oleh ketepatan waktu namun 

ASDP Kolaka masih menganggap biasa saja dalam hal tersebut. dapat dilihat 

dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan diatas dengan masyarakat atau 

penumpang bahwa dalam pelaksanaan pelayaran masih terkendala dalam 

ketepatan waktu. Tiket yang dibeli juga tidak memiliki keterangan yang jelas 

mengenai kapal yang akan ditumpangi serta jadwak keberangkatan 

penumpang tidak ada. Dalam pelaksanaan fungsi pelanan juga tidak 

memberikan kejelasan atas keterlambatan yang terjadi sehingga penumpang 

banyak yang mengeluh namun juga tidak ada penanganan yang dilakukan. 

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa 

mengenai kualiatas hasil pada Pelabuhan penyeberangan kolaka juga sangat 

rendah dimana peneliti mengamati bahwa dalam ketepatan waktu tidak sesuai 

dengan apa yang di jadwalkan oleh ASDP itu sendiri. Dalam jadwal 

keberangkatan kapal dimana seharusnya berangkat 09.00 WITA, 11.00 

WITA dan 15.00 WITA namun selalu mengalami penundaan keberangkatan 

sekitar 1 sampai 2 jam dari jadwal yang seharusnya dengan berbagai alasan 

yang menunjukan bahwa ASDP Kolaka tidak memperhatikan tugas dan 

fungsinya sebagai penyedia layanan. 
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C. Pembahasan 

Pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan 

sebagai jaminan adanya kepastian bagi pengguna jasa layanan, sehingga pihak 

pengguna layanan jasa mendapatkan pelayanan yang sama dan objektif dari 

organisasi atau lembaga pemberi jasa layanan. Adapun hasil penelitiannya secara 

rinci mengenai hal tersebut diuraikan sebagai berikut : 

1. Kualitas Interaksi (Interaction Quality)  

Kualitas interaksi (interaction quality) sebagai sikap atau persepsi 

pengguna layanan atas pelayanan karyawan, perilaku atau persepsi pengguna 

layanan atas tanggapan dan reaksi karyawan dalam melayani, dan keahlian 

atau persepsi pengguna layanan atas pengalaman pegawai terhadap 

pekerjaannya di terminal pelabuhan penyebrangan Kolaka, Kabupaten Kolaka 

seperti, pelayanan pembelian tiket, pemeriksaan tiket dan barang bawaan, 

pemeriksaan kendaraan, sosialisai pelayanan kenyamanan serta keaman. 

Menurut Brady dan Cronin (dalam Utami, 2006: 252) berpendapat bahwa 

kualitas interaksi (interaction quality) merupakan kontak yang terjadi pada 

proses penyampaian jasa dalam proses pertemuan antara penyedia jasa dengan 

konsumen dan dimana hal tersebut merupakan kunci penentu dari evaluasi 

yang dilakukan konsumen terhadap kualitas layanan sehingga di sesuaikan 

dengan kondisi dilapangan mengenai kualitas interaksi pada Pelabuhan 

penyebrangan Kolaka belum berjalan dengan baik karena kurangnya interkasi 

dan proses soialisasi baik itu pada pelayanan pembelian tiket, pemeriksaan 
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tiket dan barang bawaan, pemeriksaan kendaraan, sosialisai pelayanan 

kenyamanan serta keaman. 

Hal tersebut juga disesuaikan pada hasil penelitian Rahmat Hidayat 

2016 melakukan penelitian tentang kualitas pelayanan jasa terminal 

penumpang pada pelabuhan PT. Pelindo I (persero) Sri Bayintan Kijang 

menemukan bahwa Kualitas Pelayanan Jasa Terminal Penumpang pada PT. 

Pelindo I Sri Bayintan Kijang diketahui bahwa Pelayanan yang diterima oleh 

penumpang belum sesuai dengan pelayanan yang diharapkan oleh penumpang. 

Dengan melakukan perhitungan GAP dari kelima dimensi kualitas pelayanan 

diketahui bahwa rata-rata kelima dimensi memiliki nilai 0,569, dimana hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada PT. PELINDO I Sri Bayintan 

Kijang dilihat dari rata-rata seluruh dimensi tidak baik berdasarkan nilai Q 

(kualitas) < 1. 

2. Kualitas Lingkungan (Environment Quality)  

Kualitas  lingkungan (environment quality) sebagai fasilitas yang dapat 

dilihat dan di gunakan perusahaan dalam upaya memenuhi kepuasan pelanggan, 

seperti loket tiket, peralatan kantor, fasilitas kapal, serta penilaian pengguna 

layanan atas suasana aman dan nyaman, tata ruang, tempat pelayanan dan 

sarana fisik yang disediakan dari PT. ASDP Kolaka Cabang Bone pada 

terminal pelabuhan penyebrangan Kolaka, Kabupaten Kolaka. 

Menurut Brody dan Kronin (Dalam Utami, 2006: 252) Kualitas 

lingkungan (environment quality) adalah keterkaitan dengan seberapa jauh 

serta seberapa besar fitur berwujud (tangible feature) dari proses penyampaian 
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layanan dan kemudian memainkan peran dalam mengembangkan persepsi 

konsumen terhadap kualitas layanan jasa secara keseluruhan.  

Melihat tori yang di atas saling bertolak  belakang karena dilihat dari 

Pelabuhan penyeberangan kolaka kabupaten kolaka yang dikelolah oleh PT. 

ASDP Ferry Indonesia dapat dikatakan belum baik dari segi dimensi 

environment quality karena kurangnya inprastruktur serta fasilitas yang ada 

pada Pelabuhan baik fasilitas staf ataupun fasilitas pengguna layanan, 

sebagaimana wawancara serta observasi yang dilakukan bahwa masih adanya 

pungutan liar dari penggunaaan beberapa fasilitas, beberapa inprastruktur 

Pelabuhan yang sudah terbilang tua dan karatan serta kondisi kapal yang 

sudah tua masih aktif dalam pengangkutan, ruang tunggu penumpang 

dijadikan sebagai lapak jualan yang membuat kondisi ruangan semakin sempit 

dan hanya menampung beberapa orang saja, kurangnya fasilitas pendingin 

ruangan, serta sering kali terjadinya kelebihan muatan yang dapat 

membahayakan pelayaran. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedy Arianto 2014 

melakukan penelitian tentang peningkatan kualitas pelayanan terminal 

penumpang di Pelabuhan Ambon menemukan bahwa Arus penumpang di 

Pelabuhan Ambon, secara rata-rata dalam 5 tahun terakhir mengalami 

peningkatan yang cukup tajam dalam kualitas pelayanannya, oleh karena itu 

perlu diantisipasi melalui perbaikan kualitas pelayanan kepada para 

penumpang. 
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3. Kualitas Hasil (Outcome Quality)  

Kualitas hasil (outcome quality) penilaian pelanggan terhadap 

pengelolaan waktu tunggu yang harus dilakukan, factor sosial atau penilaian 

pelanggan terhadap interaksi pelayanan yang ditunjukkan oleh karyawan 

kepada pelanggan serta valensi atau kesan pengguna layanan atas pengalaman 

layanan yang diberikan  di terminal pelabuhan penyebrangan Kolaka, 

Kabupaten Kolaka. 

Menurut Brady dan Cronin (dalam Utami, 2006: 252) Kualitas hasil 

(outcome quality) adalah evaluasi yang dilakukan konsumen terhadap hasil 

dalam proses atau aktivitas layanan jasa yang diterimanya termasuk ketepatan 

waktu dalam pelayanan.  

Disesuaikan dengan teori di atas saling bertolak belakang dan tidak 

sesuai dengan teori yang ada meskipun pelabuhan penyeberangan kolaka telah 

berupaya dalam pelayanan yang baik terhadap pengguna layanan, namun 

belum bisa dikatakan baik dalam dimensi outcome quality sebagaimana hasil 

wawancara dan observasi lapangan bahwa masih banyak kekurangan-

kekurang yang ada pada Pelabuhan Penyeberangan Kolaka seperti, tidak 

adanya kepastian waktu, keterlambatan keberangkatan kapal, tidak adanya 

keterangan tiket mengenai kapal apa yang akan ditumpangi dan jadwal 

keberangkatan kapal. 

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh  Fredrico 

Leonardo (2020) melakukan penelitian tentang analisis dimensi kualitas 

pelayanan dan kepuasan penumpang kapal laut (Studi Kasus Pada Terminal 
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Penumpang Nusantara Pura PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang 

Tanjung Priok) menemukan bahwa hasil penelitian membuktikan bahwa 

tangible dan empathy tidak berpengaruh terhadap kepuasan penumpang, 

sedangkan reliability, responsiveness, dan assurance berpengaruh terhadap 

kepuasan penumpang
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

B. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mangenai 

Kualitas Pelayanan Jasa Pada Terminal Pelabuhan Penyeberangan Kolaka 

Kabupaten Kolaka  dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kualitas Interaksi (interaction quality), pada aspek ini PT.ASDP Fery 

Indonesia Kolaka Cabang Bajoe selaku pengelolah dan penanggung jawab 

Pelabuhan Penyeberangan Kolaka Kabupaten Kolaka tidak melaksana tugas 

secara maksimal. Dimana ASDP sebagai pengelolah dan penanggung jawab 

Pelabuhan Kolaka seharusnya dapat memberikahan pelayanan yang baik 

kepada para pengguna layanan dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan 

yang baik dan mudah dipahami oleh masyarakat.   

2. Kualitas Lingkungan (environment quality). PT.ASDP Fery Indonesia Kolaka 

Cabang Bajoe masih belum maksimal dan sangat minim. Masih banyak 

penumpang yang terlantar di dalam pelabuhan maupun diatas kapal serta 

dalam penggunaan beberapa fasilitas masih terdapat pungutan liar yang 

dimana ini sangat merugikan masyarakat atau penumpang yang mana 

seharusnya fasilitas yang ada pada Pelabuhan dapat dinikmati lansung oleh 

penumpang 

3. Kualitas Hasil (outcome quality). Pada aspek ini Pelayanan yang baik juga 

ditentukan oleh ketepatan waktu, namun PT. ASDP Kolaka Cabang Bajoe 

tidak dapat memberikan kejelasan waktu pelayanan serta manejemen waktu 
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yang belum baik memberikan kesan buruk dari pengguna layanan serta PT. 

ASDP Kolaka Cabang Bajoe kurang merespon keluhan oleh para penumpang 

sehingga dapat dikatakan kualitas hasil dari PT. ASDP Kolaka Cabang Bajoe 

masih rendah atau kurang baik.  

C. Saran  

1. Seharusnya pemerintah lebih tegas dan lebih teliti dalam menjalankan aturan 

baik dalam pengendalian dan pengawan perusaan di bidang layanan jasa 

transportasi darat dan lautan. 

2. Memperbaiki kinerja pelayanan dengan memaksimalkan fungsi evaluasi dan 

pengawasan terhadap standar pelayanan dan sumber daya aparatur PT. ASDP 

Kolaka Cabang Bajoe sebagai penyedia sarana dan prasarana untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan public. 

3. Menyediakan layanan khusus untuk menampung segala masukan ataupun 

keluhan masyarakat terkait kualitas pelayanan di Pelabuhan penyeberangan 

kolaka sehingga masalah yang dihadapi masyarakat sehingga masyarakat 

mendapat penjelasan yang jelas dan baik. 

4. Pemberian informasi yang jelas kepada penumpang agar tidak ada 

diskomunikasi antara penumpang dengan pihak Pelabuhan seperti alur 

pembelian tiket serta sarana dan prasarana yang didapatkan dalam proses 

pelayanan yang dilakukan selama dipelabuhan dan saat pelayaran di atas 

kapal. 
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Wawancara lansung dengan kepala PT. ASDP Kolaka Cabang Bajoe  

pada tanggal 13 April 2022 

 

 
Wawancara lansung dengan Kapten Kapal KMP Masagena  

pada tanggal 17 April 2022 
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Wawancara lansung dengan kepala BPTD wilayah XVIII  

Sulawesi Tenggara pada tanggal 17 April 2022 

 

 
Wawancara lansung dengan Supervisi PT. ASDP Kolaka Cabang Bajoe  

Pada tanggal 13 April 2022 
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Wawancara lansung dengan penumpang KMP Raja Dilaut  

pada tanggal 25 April 2022 

 

 
Wawancara lansung dengan penumpang KMP Raja Dilaut  

Pada tanggal 35 April 2022 
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Kantor PT. ASDP Kolaka Cabang Bajoe 13 April 2022 

 

 
Ruang tunggu terminal Pelabuhan pada tanggal 27 April 2022 
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Musolah dan kamar kecil pada ruang tunggu penumpang  

pada tanggal 27 April 2022 

 

 
Pos 1 Pembelian tiket pada tanggal 13 April 2022 

 



77 

 

 

 

 
Pos 2 pemeriksaan tiket pada tanggal 27 April 2022 

 

 

 
Armada Kapal KMP Masagena pada tanggal 17 April 2022 
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Keadaan dalam kapal saat melakukan pelayaran pada tanggal 23 Mei 2022 

 

 
Keadaan dalam kapal saat melakukan pelayaran pada tanggal 23 Mei 2022 
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Ruang parkir kendaraan KMP Raja Dilaut pada tanggal 23 Mei 2022 

 

 
Halaman Pelabuhan Penyeberangan Kolaka pada tanggal 23 April 2022  
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Laporan Bulanan Jumlah Muatan Perkapal PT. ASDP Kolaka Cabang Bajoe 

 

 
Laporan Bulanan Jumlah Muatan Perkapal PT. ASDP Kolaka Cabang Bajoe 

 



 

 81   

 

LAMPIRAN II 

SURAT IZIN PENELITIAN
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LAMPIRAN III 

INSTRUMEN PENELITIAN 

I. Pedoman Wawancara Pt. Asdp Kolaka Cabang Bajoe 

A. Indikator kualitas interaksi 

1. Apakah pihak ASDP selalu melakukan sosialisasi pengawasan pelayanan?  

2. Bagaimana pihak ASDP melakukan pengawasan terhadap kelengkapan 

tiket?  

3. Apakah pihak ASDP telah memiliki pelayanan online? 

4. Seperti apa bentuk teguran yang dilakukan oleh pihak ASDP apabila 

terjadi pelanggaran? 

B. Indikator kualitas lingkungan fisik  

1. Fasilitas apa saja yang disiapkan oleh pihak ASDP kepada petugas atau 

kariawan?  

2. Fasilitas apa saja yang didapatkan oleh penumpang saat berada di terminal 

pelabuhan?  

3. Apakah pihak ASDP menyiapkan fasilitas keselamatan dalam pelayaran? 

Apa saja?  

4. Bagaimana pihak ASDP melakukan  pemeriksaan barang bawaan 

penumpang?  

C. Indikator Kualitas Hasil  

1. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam pembelian tiket?  

2. Bagaimana ketepatan waktu keberangkatan kapal dari jadwal 

keberangkatan?  
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3. Apakah pihak ASDP memiliki standar operasional pelayanan (SOP)?  

4. Dengan cara apa saja pihak ASDP memberikan informasi pelayanan 

kepada penumpang?  

 

II. Pedoman Wawancara Kapten Kapal 

A. Indikator kualitas interaksi 

1. Bagaimana bentuk interaksi yang dilakukan pihak kapal atau ABK kapal 

kepada para penumpang? 

2. Dengan cara apa saja pihak kapal memberikan informasi kepada 

penumpang pada keadaan darurat?  

3. Informasi apa saja yang diberikan kepada penumpang saat melakukan 

pelayaran?  

4. Bagaimana pihak kapal melakukan pengawasan terhadap kelengkapan tiket 

B. Indikator kualitas lingkungan  

1. Fasilitas apa saja yang disipaka oleh pihak kapal kepada penumpang 

ketika berada diatas kapal?  

2. Apakah pihak kapal menyiapkan fasilitas pelampung dan sikoci sesuai 

banyaknya penumpang diatas kapal?  

3. Bagaimana cara pengelolaan keberihan sarana dan prasarana kapal? 

4. Barapa umur kapal yang anda operasikan? 

C. Indikator Kualitas Hasil  

1. Berapa waktu normal yang dibutuhkan dalam pelayaran?  



86 

 

 

 

2. Bagaimana ketepatan waktu keberangkatan kapal dari jadwal 

keberangkatan?  

3. Apakah ada keluhan dari penumpang mengenai pelayanan diatas kapal?  

4. Dengan cara apa pihak kapal menanggapi masukan ataupun kritikan 

penumpang saat diatas kapal?  

 

III. Pedoman Wawancara Bptd  

i. Indikator kualitas interaksi 

1. Bagaimana pihak BPTD melakukan pengawasan terhadap pelayanan yang 

dilakukan ASDP? 

2. Bagaimana pengawan yang dilakukan BPTD mengenai kesalamatan dan 

keamanan pada pelabuhan dan kapal? 

3. Bagaimana cara pihak BPTD menangani adanya indikasi terjadinya 

pungutan liar baik di lingkup pelabuahan maupun pada kapal? 

4. Seperti apa bentuk teguran yang dilakukan oleh pihak BPTD apabila 

terjadi pelanggaran pada ASDP? 

ii. Indikator kualitas lingkungan fisik  

1. Fasilitas apa saja yang disiapkan oleh pihak BPTD kepada pihak ASDP? 

2. Apakah pihak BPTD melakukan  pemeriksaan barang bawaan 

penumpang? 

3. Bagaimana menurut BPTD mengenai fasilitas yang ada pada Pelabuhan 

Kolaka? 
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4. Apa saja yang perlu dibenahi pada Pelabuhan penyeberangan Kolaka 

mengenai fasilitas yang ada? 

 

c. Indikator Kualitas Hasil  

1. Dengan cara apa komunikasi pihak BPTD dengan ASDP? 

2. Bagaimana ketepatan waktu keberangkatan kapal dari jadwal 

keberangkatan? 

3. Bagaimana cara pihak Pemerintah menanggapi masukan atau keritikan 

masyarakat terhadap ASDP? 

4. Bagaimana komunikasi BPTD dengan pemerintah daerah Kabupaten 

Kolaka? 

 

IV. Pedoman Wawancara Penumpang 

A. Indikator kualitas interaksi 

1. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan PT. ASDP? Apakah sudah jelas  

2. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh PT. ASDP? 

3. Apakah anda menemukan indikasi terjadinya pungutan liar pada lingkup 

Pelabuhan? 

4. Pelayanan seperti apa yang diharapkan dalam pelayanan pada PT. ASDP? 

B. Indikator kualitas lingkungan 

1. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh PT. ASDP? 

2. Bagaimana menurut anda mengenai fasilitas terminal yang diberikan oleh 

PT. ASDP? 
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3. Fasilitas seperti apa yang diharapkan pada Pelabuhan Penyeberangan 

Kolaka? 

4. Bagaimana menurut anda mengenai fasilitas yang diberikan diatas kapal? 

C. Indikator kualitas hasil 

1. Bagaimana pengalaman anda selama ini mengenai pelayanan yang 

diberikan oleh PT. ASDP? 

2. Bagaimana mengenai ketepatan waktu yang dilakukan oleh PT. ASDP? 

3. Bagaimana keamanan dan kenyamanan yang diberikan oleh PT. ASDP? 

4. Bagaimana menurut anda mengenai informasi yang diberikan oleh PT. 

ASDP? 
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bersaudara pasangan bapak Firman. S dan Ibu Suhaeti. 

Penulis beragama Islam yang beralamat di Dusun II Desa 
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