
 

8 
 

ANALISIS PROSEDUR PELAYANAN DAN STRATEGI PEMASARAN 

PO SINAR JAYA CABANG PATEMON 

 
Aliva Azalina 

Pendidikan Ekonomi 
STKIP PGRI Bangkalan 
alivalina7@gmail.com  

 
 

ABSTRAK 

azalina, Aliva. 2021. “analisis prosedur pelayanan dan strategi pemasaran po sinar jaya cabang 
patemon”. skripsi program pendidikan ekonomi, STKIP PGRI Bangkalan. Pembimbing : 
(I) Ika Lis Mariatun ,S.Pd dan (II) Romiftahul Ulum , S.E ,M.AK. 

Kata-kata kunci : prosedur pelayanan dan strategi pemasaran . 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui prosedur pelayanan dan strategi 
pemasaran po sinar jaya cabang patemon yang melibatkan banyak pihak yakni pemilik agen po 
sinarjaya cabang patemon serta konsumen po sinar jaya. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang 

dilakukan oleh peneliti adalah reduksi data, model data atau penyajian data, dan terakhir 

penarikan kesimpulan. Sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer yaitu sumber data 

data yang bersumber dari informan. 

Dari penelitian ini diperoleh bahwa prosedur pelayanan po sinar jaya cabang patemon 

dapat dikatakan “baik”. Hal ini karena sesuai dengan SOP Pelayanan yang baik yakni meliputi 

Sederhana, Konsistensi, Partisipatif, Akuntabel, Berkesinambungan, Transparansi, dan Keadilan. 

Sedangkan Strategi pemasaran “kurang” dalam segi promosi. Artinya tidak menjalankan bauran 

pemasaran dengan optimal. 

 

ABSTRACT 

       This study was conducted to find out the perspectives of high school students regarding 
financial literacy and how high school students manage, manage and use their finances (a study 
on Informatics High School Students, Kendaban Village, Tanah Merah District, Bangkalan 
Regency). Observed from the knowledge possessed about good financial management and 
decisions, it is based on the basic knowledge that must be possessed by students aged 16-18 years. 
It is expected that students can properly manage and manage their finances and become 
productive human beings and avoid irrational consumption. 

        The method used in this research is descriptive qualitative which departs from the 
phenomena that occur. The data collection techniques in this study were through interviews, 
observation and documentation. The population in this study were 180 students. The sample or 
object used in this study were 4 students. 

        Based on the results of research in the field, it is stated that: the financial literacy of 
Informatics High School students in Kendaban Village, Tanah Merah District, Bangkalan Regency 
is still very low. This is evidenced by the level of awareness and knowledge of students towards 
financial products and services. It is found that the level of student financial literacy is well 
literate (0%), sufficient literate (0%), less literate (75%), and not literate (25%). 

Keywords: Financial Literacy, Perspective, High School Students. 
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PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi, transportasi di Indonesian memegang peranan penting sebagai sarana 
penghubung antar kota satu ke kota lainnya, transportasi darat merupakan tranportasi bis yang 
menyediakan berbagai macam tawaran yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Dengan 
banyaknya persaingan transpotrasi, mengharuskan pengusaha selalu mengetahui kebutuhan 
masyarakat akan sarana transportasi yang baik dan meningkatkan pelayanan mereka dan akan 
menciptakan kepuasan bagi konsumen perusahaan otobus (PO)  

Masyarakat Madura terutama masyarakat kabupaten bangkalan merupakan masyarakat 
yang banyak memilih untuk hidup merantau. Maka dengan banyaknya masyarakat bangkalan yang 
memilih hidup merantau menyebabkan banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang transportasi 
terutama bis antar kota yang masuk ke daerah bangkalan salah satunya PO sinar jaya, dimana 
perusahaan ini merupakan perusahaan yang baru memasuki wilayah bangkalan . Menurut data 
LIPUTAN6 (2019) mengungkapkan bahwa masyarakat Madura terutama bangkalan banyak 
tersebar diberbagai daerah indonesia dan ini sudah menjadi hal yang lumrah dan sudah banyak 
menjaditradisi dan sejarah orang Madura yang terkenal di berbagai daerah. Dengan demikian 
menyebabkan kebutuhan akan transportasi antar kota namun masyarakat lebih banyak memilih bis 
terbukti dari banyaknya pilihan bis antar kota. 
Diketahui bahwa po.sinar jaya merupakan perusahaan transportasi yang baru memasuki daerah 
patemon khususnya daerah bangkalan, PO sinar jaya didirakan oleh bapak Herman Rusli(Alm) 
bersama dengan bapak H.Rasidin Karyana pada tanggal 18 november 1982-Tambun, bekasi, 
indonesia saat ini Sinar jaya Group adalah salah satu perusahaan transportasi terbesar di indonesia 
dalam kategori bus antar kota antar provinsi dan jasa transportasi  

Seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa transporetasi berdampak 
terhadap banyaknya perusahaan yang berdiri dibidang jasa tranportasi.. Salah satunya yaitu yang 
biasa disebut dengan perusahaan otobus (PO). Perusahaan otobus (PO) merupakan salah satu 
perusahaan jasa transportasi yang melayani angkutan bus penumpang antar kota atau trans jawa. 
Dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa tentunya kepuasan pelanggan merupakan 
target terpenting bagi perusahaan.perusahaan pastinya akan senantiasa melakukan perbaikan dan 
perubahan untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada konsumen sebab akan berdampak 
signifikan terhadap peningkatan perusahaan itu sendiri. Banyak perusahaan lebih memfokuskan 
perusahaannya terhadap tingginya kepuasan pelanggan,sebab rendahnya kepuasan pelanggan akan 
berdapak terhadap pendapatan perusahaan yang disebabkan oleh mudahnya konsumenberubah 
pikiran bila mendapat tawaran yang lebih baik dari produk perusahaan lain (Kotler, 2002). 
Pelanggan yang tidak puas akan berfikir bahwa perusahaan tersebut dilayak untuk diberikan 
kepercayaan kembali dan menyebabkan konsumen akan tidak lagi menggunkan jasa yang 
diberikanhal ini justru akan menjadi masalah besar bagi perusahaan ketika mereka kehilangan 
pelanggannya. Kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah 
membandingkan antara persepsi/ kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-
harapannya. Jika kepuasan pelanggan dapat dikatakan rendah, maka pendapatan perusahaan akan 
menurun. Jika sebaliknya terjadi apabila tingkat kepuasan pelanggan dikatakan baik, maka akan 
banyak pelanggan yang akan kembali mempercayai perusahaan atau jasa yang diberikan (Kotler, 
2002: 42). Tingkat kepuasan pelanggan merupakan hal terpenting bagi sebuah perusahaan. Dengan 
banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang jasa yang menyebabkan ketatnya persaingan, 
sehingga menyebabkan perusahaan harus berorientasi pada kepuasan pelanggan yang harus 
menjadi  tujuan utama. (Tjiptono, 1997: 23). Perusahaan harus membuat strategi dalam dalam 
memenuhi kebutuhan serta keingginan pelanggan dimana perusahaan harus mampu mempelajadi 
hal tersebut. (Shandra & Murwatiningsih, 2016: 37). Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh sebuah 
perusahaan pada akhirnya akan menjadi timbal balik pada nilai yang akan diberikan oleh 
pelanggan mengenai kepuasan yang dirasakan (Lupiyoadi, 2013).  

Po sinar jaya merupakan perusahaan yang baru memasuki wilayah bangkalan terutama 
patemon, sehingga dengan demikian banyak masyarakat yang belum mengenal perusahaan yang 
bergerak dibidang otobus ini sehingga mau tidak mau PO sinar jaya terutama cabang patemon 
melakukan strategi pemasaran untuk mengenalkan jasa yang mereka tawarkan dengan 
memberikan kepercayaan kepada pelanggan, dengan banyaknya perusahaan otobus yang 
sebelumnya sudah banyak dan sudah dikenal oleh masyarakat maka akan menimbulkan persaingan 
yang ketat .Minimnya informasi di masyarakat akan keberadaan PO sinar jaya menyebabkan 
sedikitnya peminat masyarakat akan jasa yang ditawarkan  
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Menurut pengurus cabang PO. Sinar Jaya Cabang patemon , Bapak hidayat, beliau 
menyampaikan bahwa dalam beroperasi perusahaan selalu mengutamakan  kepercayaan calon 
penumpangdan kenyamanan para penumpangnya dengan tidak menurunkan atau menaikan 
penumpang disembarang tempat serta tidak lupa untuk mengingatkan kedatangan bis kepada 
penumpang dan mengantarkan ke tempat tujuan sesuai tujuan masing-masing penumpang. 

Keadaan tersebut berkaitan dengan kepercaan pelanggan, sebab kepercayaan penumpang 
sangat berperan penting bagi kemajuan sebuah perusahaan , kondisi ini akan diperoleh apabila 
pihak agen bekerjasa baik dengan perusahaan dalam menjaga kpercayaan konsumen atau 
calon,perusahaan tentunya harus mampu dalam menetapkan tariff yang bias bersaing dengan 
perusahaan lainnya dalam bentuk standar ketatapan tarif yang mudah terjangkau. bahkan di 
kondisi tertentu seperti hari raya tarif yang ditetapkan PO. Sinar Jaya Cabang patemon cenderung 
lebih murah dibandingkan dengan PO. lainnya. 

 Pelayanan  adalah serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata atau tidak dapat 
diraba yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain 
yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan 
permasalahan konsumen atau pelanggan Ratminto and Winarsih (2005). Bila pelayanan atas jasa 
dipersepsikan baik dan memuaskan, maka kualitas pelayanan dikatakan baik. Sebaliknya bila 
pelayanan atau jasa yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas dipersepsikan 
buruk. Dengan pelayanan yang baik dapat memberikan kepuasan konsumen  

Selain pelayanan, pemasaran juga sangat penting bagi penrusahaan untuk mendapatkan 
kepercayaan atau minat para konsumen, agar tetap percaya atas kelayakan pelayanan yang 
diberikan. Pemasaran merupakan proses mempelajari kebutuhan keinginan konsumen dan 
memuaskan konsumen dengan produk, jasa atau pelayanan yang baik. Pemasaran adalah proses 
merencanakan dan melaksanakan konsep, memberi harga, melakukan promosi, dan 
mendistribusikan ide, barang atau jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi tujuan 
individu dan organisasi.  Pemasaran akan membuat perusahaan tersebut akan mudah di kenal oleh 
masyarakat luas. Dengan kata lain, Pemasaran merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk 
menarik minat para konsumen.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dan menjadikan sebagai 
skripsi yang berjudul “ANALISIS PROSEDUR PELAYANAN DAN STRATEGI 
PEMASARAN PO SINAR JAYA CABANG PATEMON” 

 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Prosedur  

a. Pengertian Prosedur 
Menurut Narko (2004) menjelaskan bahwa prosedur adalah urutan-urutan 

pekerjaan klerikal yang melibatkan banyak orangyang disusun untuk menjamin adanya 
perlakuan yang samaterhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang-ulang  . 

Sedangkan menurut Cole (2003), prosedur adalah merupakan suatu urutan-
urutanpekerjaan-pekerjaan yang biasa melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian 
atau lebih disusun untukmenjamin adanya perlakuan yang seragam transaksi-transaksi 
perusahaan. 
b. Jenis Prosedur 

Menurut Rasto (2015) ada dua jenis prosedur, yaitu prosedur primer dan 
prosedur sekunder:  
1) Prosedur primer, bertujuan untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan sehari-hari. 

Salah satunya contohnya iyalah dari jenis ini adalah prosedur pesanan, penagihan, 
dan prosedur pembelian.   

2) Prosedur sekunder, fasilitas yang diberikan untuk pekerja yang dilakukan oleh 
prosedur primer. Beberapa contoh dari jenis ini adalah prosedur surat-menyurat 
layanan telepon, dan layanan arsip.   
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c. Karakteristik Prosedur 
Menurut Rasto (2015) prosedur dirancang harus memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 
1) Efisien  

Prosedur dapat dikatakan efisien apabila outout lebih besar dari input dengan 
mengupayakan waktu, dan usaha serta peralatan yang minimal.  

2) Efektif  
Prosedur dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan dan target yang diberikan 
perusahaan dan mampu mencapai dalam waktu singkat.  

3) Sederhana  
Sebuah prosedur tentunya harus bersifat sederhana dan mudah dipahami dan sesuai 
dengan persyaratan organisasi agar supaya nantinya mudah untuk diterima.  

4) Konsisten  
Prosedur hakikatnya bersifat konsisten yakni prosedur yang bersifat tetap dan tidak 
berubah ubah sebab prosedur yang konsiten akan menakan kesalahan sehingga akan 
menimbulkan  minimnya kesalahan.  

5) Fleksibel  
Prosedur harus didefinisikan dengan baik dan terstruktur. Prosedur seharusnya tidak 
begitu kaku sehingga tidak menerima ide-ide inovatif. Prosedur harus cukup 
fleksibel dengan perubahan organisasi. Prosedur juga harus fleksibel dihadapkan 
pada masalah yang luar biasa. 

6) Diterima  
Prosedur mengitu persyaratan yang diberikan perusahaaan serta dapat diterima oleh 
konsumenserta pengguna dan memperhatikan unsur sumber daya kemanusiaan.   

2. Pelayanan 
a. Pengertian Pelayanan 

Menurut Moenir (2008) Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena 
itu merupakan sebagian proses. Sebagai proses pelayanan yang berlangsung secara rutin 
dan berkesinambungan meliputi seluruh organisasi.  

Definisi pelayanan yang lebih rinci sebagaimana dikutip oleh Kotler (2008) 
pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain, 
yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun . 

Dari dua pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa ciri pokok pelayanan adalah 
kegiatan yang tak kasat mata yang mencakup beberapa proses kegiatan dengan tidak 
mengakibatkan suatu kepemilikan apapun. 

Menurut Moenir (2010), Pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, 
karena itu pelayanan merupakan sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung 
secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. 
Kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa yaitu Pelayanan.  

b. Bentuk Pelayanan 
Bentuk pelayanan tidak terlepas dari 3 macam,yaitu: 
1) Layanan dengan lisan 

Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas petugas sesuai bidangnya masing-
masing, bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain bertugas memberikan 
pelayanan berupa informasi bagi yang membutuhkan. apabila pelayanan lisan ingin dapat 
dipahami dan sampai serta mudah dipahami maka terdapat syarat yang harus 
terpenuhiolehpelaku pelayanan. Layananan adalah bentuk dari pelaksanaan pelayanan 
pemberian informasi secara tertulis atau secara langsung., ada 4 syarat pokok yang 
dilakukan dalam aktivitas pelayanan yaitu: 
a) Bertingkah laku sopan, merupakan hal terpenting karna sudah sepatutnya menjadi 

bentuk penghormatan. 
b) Pemberi informasi harus tau betul terhadap informasi yang akan disampaikan  
c) Mampu memahami informasi yang akan disampaikan kepada yang membutuhkan  
d) Waktu dan tempat yang tepat, merupakan wujud dari efisiensi dan pemberian 

informasi yang sesingkat mungkin namun dapat dipahami 
e) Keramah tamahan, baik dalam penyampaian lisan ataupun dalam via telepon dan 

lain-lain. Gaya bahasa sopan dan benar. 
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2)   Layanan melalui tulisan 
Layanan tulisan, terdapat 2 jenis bentuk layanan  yaitu dalam bentuk petunjuk dan 

layanan dalam bentuk surat menyurat. Dalam pelayanan melalui surat ,menyurat hendaknya 
mengikuti aturan yang diberikan  

3) Adapun layanan dalam bentuk perbuatan, perlu disertai kesungguhan dalam melakukan 
pekerjaan, keterampilan dan pelaksanaan pekerjaan dan disiplin dalam hal waktu, 
prosedur, dan metode yang telah ditentukan, agar hasilnya memenuhi syarat atau 
ketentuan agar hasilnya memenuhi syarat dan dapat memuaskan bagi yang 
berkepentingan. 

3. Prosedur Pelayanan 
a. Pengertian Prosedur Pelayanan 

Prosedur adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain. 
Menurut kasmir (2010) Pelayanan hakikatnya adalah sebuah tindakan yang dilakukan 
dengan tindakan suatu organisasi atau perorangan yang bertujuan memberikan kepuasan 
kepada konsumen, antar pekerja dan juga pimpinan. Dalam bentuk proses pelayanan 
berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kegiatan seseorang 
dalam masyarakat.keberhasilan sebuah perusahaan jasa terdapat pada bentuk pelayanan 
yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur pelayanan adalah hal terpenting 
dan harus diperhatikan bagi perusahaan yang bergerak dibidang serta merupakan proses 
pemenuhan kebutuhan konsumen dan perusahaan tentunyaharus memiliki standart 
pelayanan untuk memastikan kenyamanan konsumen dan karyawan. Standar pelayanan 
merupakan suatu hal yang harus dimiliki organisasi ataupun penyelenggara pelayanan 
public yang wajib dipatuhi oleh pemberi dan atau penerima pelayanan menurut keputusan 
MENPAN Nomer 63 tahun 2004, standar pelayanan, sekurang kurangnya meliputi : 
1) Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan 
termasuk pengaduan. 

2) Waktu penyelesaian 
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai 

dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 
3) Biaya pelayanan 

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincianya yang ditetapkan dalam proses 
pemberian pelayanan. 

4) Sarana dan prasarana 
Penyedian sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 
5) Produk pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. 

6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan 
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang 
dibutuhkan. 

b.   Standar Operasional Prosedur 
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu alur atau cara yang sudah ter-

standarisasi, standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. 
Menurut moekijat (2008) SOP adalah urutan langkah-langkah atau pelaksanaan pekerjaan, 
dimana pekerjaan tersebut dilakukan berhubung dengan apa yang dilakukan, bagai mana 
melakukannya bilamana melakukannya, dimana melakukannyadan siapa yang 
melakukannya. 

SOP atau yang sering disebut sebagai prosedur tetap (protap) adalah ketetapan 
tertulis yang berisikan apa yang harus dilakukan, kapan, dimana dan bagaimana serta dibuat 
untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai 
yang akan mengganggu kinerja perusahaan atau organisasi (instansi pemerintah) secara 
keseluruhan. Dengan dikeluarkannya UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. 
penyusunan standar pelayanan perlu memperhatikan prinsip : 
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1) Sederhana, standar pelayanan yang mudah dilaksanakan serta diterima dan dipahami, 
mudah dilaksanakan, mudah diukur agar nantinya pelayanan bias tersampaikan dengan 
baik kepada konsumen 

2) Konsistensi, standart pelayanan harus tidak berubah ubah dan pengambilan keputusa 
standar pelayanan akan ditetapkan dalam jangka waktu yang panjang serta selaras 
dengan standart yang diberikan perusahaan. 

3) Partisipatif, penyusunan standar pelayanan dengan harus melibatkan masyarakat dan 
pihak terkait demi mendorong masyarakat untuk memberikan pendapat demi 
tercapainya tujuan perusahaan ataupun organisasi 

4) Akuntabel, hal-hal yang mendasar untuk menjaga tanggung jawab yang sepatutnya 
dilakukan serta demi terjaganya standart pelayanan itu sendiri. 

5) Berkesinambungan, standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan 
kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan. 

6) Transparansi, harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat. 
7) Keadilan,. Standar pelayanan yang tidak memandang status maupun tigkatan sebuah 

organisasi melainkan memberikan pelayanan yang menjangkau masyarakat lokasi serta 
jarak.  

Dalam PERMENPAN PER/21/M-PAN/11/2008 disebutkan bahwa penyusunan 
SOP harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain: kemudahan dan kejelasan, efisiensi dan 
efektivitas, keselarasan, keterukuran, dimanis, berorientasi pada pengguna, kepatuhan 
hukum, dan kepastian hukum.  

1) Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara teratur dengan cara penetapan waktu yang tidak 
berubah dari waktu kewaktu serta dalam keadaan apapun oleh seluruh jajaran perusahaan. 

2) Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan jangka waktu 
yang panjang.  

3) Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus selalu mempertimbangkan kemajuan serta 
perubahan dan  menyusuaikan kebutuhan konsumen maupun perusahaan.  

4) Mengikat. SOP harus bersifat menjadi kewajiban yang harus dilakukan begi anggota 
perusahaan dan tentunya harus ditaati..  

5) Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai memiliki peranan pentingkarna 
apabila pegawai tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka akan berdampak 
pada proses penyelengaraan.  

6) Terdokumentasi dengan baik. Setiap prosedur yang telah ditetapkan harus terdokumentasi 
sebab dengan adanya dokumentasi akan refrensi bagi perusahaan maupun yang 
membutuhkan. 

4. Strategi 
a. Pengertian Strategi 

Strategi merupakan hal penting bagi ketercapaian sebuah tujuan perusahaan 
dalam hal mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan perusahaan. Strategi dilakukan 
untuk memperkecil dan menghadapi masalah dan hambatan dari dalam atau luar 
perusahaan. 

Menurut Siagian (2016) Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan 
mendasaryang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan olehseluruh jajaran 
organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.  

Menurut  Craig dan Grant (2016) menyebutkan strategi adalah penetapan sasaran 
dan tujuan jangka panjang ( targeting and long-tern goals) sebuah perusahaan danalah 
tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan. 
b. Tingkatan Strategi 

Menurut David (2011) terdapat beberapa level tingkatan dalam strategi 
pemasaran pada perusahaan besar, tiga strategi tingkatan manajemen yang berkembang 
sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan yaitu :   
1) Strategi Korporasi (Corporate strategy)  
           Strategi korporasi Merupakan strategi yang paling memiliki peranan terbesar yang 
dimana level ini merupakan level terbentuknya visi, misi serta tujuan dan sasaran 
perusahaan 

terdapat 3 jenis strategi yang dapat digunakan pada strategi tingkat korporasi , 
yakni strategi pertumbuhan (growth strategy) adalah strategi yang lebih terfokus pada 
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strategi perkembangan perusahaan. Strategi stabilitas (Stability Strategy) adalah strategi 
dalam mengatasi permasalahan penurunan yang tengah dihadapi perusahaan. Dan 
(retrenchment strategy) adalah strategi perusahaan untuk memperkeci dan mengefisiensi 
sebuah usaha.   
2) Strategi  Bisnis (Business Strategy) 

Merupakan strategi yang terjadi pada perusahaan dalam mengatasi persaingan 
bisnis yang kuat baik dalam jasa ataupun industri.  

Ada tiga macam strategi yang dapat digunakan pada strategi tingkat bisnis ini, 
yaitu Strategi Fokus. strategi bersifat departemental Strategi Keunggulan Biaya, Strategi 
Diferensiasi . Strategi pada tingkat ini terdapat pada manajer dimana menejer pusat akan 
memberi rumusan dan ketetapan pada manajer untuk pengelolaan bisnis.. Strategi fokus 
sendiri terdiri dari beberapahal diantaranya fokus biaya dan fokus diferensiasi. Pada 
tingkat bisnis, Strategi yang diterapkan pada unit bisnis sering disebut dengan generic 
strategy.  

Strategi bisnis merupakan dasar dari usaha yang dikoordinasikan dan ditopang 
yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan usaha jangka panjang. Strategi bisnis 
bertujuan dalam pencapaian jangka panjang serta mengatasi permasalahan jangka panjang 

c. Strategi Fungsional (Functional Strategy) 
Merupakan strategi yang terjadi di level fungsional seperti, strategi fungsional 

merupakan strategi yang biasanya mencakup riset dan pengembangan serta keuangan. 
Strategi fungsional merupakan strategi yang dapat menopang strategi level unit. strategi ini 
merupakan strategi untuk memberikan value dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang 
beracu oada strategi bisnis  

5. Pemasaran 
a. Pengertian pemasaran 

 Pemasaran merupakan hal yang terpenting bagi sebuah perusahaan pemasaran 
sendiri dilakukan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dan memajukan 
perusahaan. Pemasaran juga memiliki peranan dalam keberlangsungan hidup dan 
berperan serta dalam penda[atan laba perusahaan, pemasaran juga ditargetkan untuk 
memenuhi kepuasan konsumen dengan produk dan pelayanan yang baikserta 
memberikan gambaran yang baik bagi konsumen..  

b. Menurut Hasan (2013) Pemasaran adalah proses mengidentifikasi, menciptakan dan 
mengomunikasikan nilai, serta memelihara hubungan yang memuaskan pelanggan 
untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Konsep pemasaran ialah sebuah 
falsafah bisnis yang menyatakan  bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan 
syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

c. Sedangkan meurut Kotler and Armstrong (2014) menyatakan The process by which 
companies create value for custumers and build strong custumer relationships in 
order to capture value from custumers in return. Definisi di atas mengartikan bahwa 
Pemasaran merupakan suatu proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi 
pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan 
menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. 

d. Dari beberapa definisi pemasaran diatas yang telah dijelaskan oleh para ahli, dapat 
disimpulkan bahwa pemasaran merupakan suatu proses sosial yang dilakukan oleh 
organisasi bisnis yang disusun mencakup perencanaan, penentuan harga, promosi dan 
pendistribusian barang demi tercapainya target seta tujuan perusahaan.  

6. Strategi pemasaran 
a. Pengertian Strategi Pemasaran 

Strategi Pemasaran pada dasarnya adalah penyusunan rencana usaha yang 
dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. 

Menurut Tjiptono et al. (2012), strategi pemasaran merupakan rencana yang 
memberikan gambaran tujuan perusahaan dan aktifitas atau menciptakan program 
pemasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. Program pemasaran 
meliputi tindakakan yang memberikan dampak positif serta berpengaruh terhadap 
kenaikan pendapatan yang mempengaruhi permintaan produk.  
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Menurut (Kotler & Keller, 2016), Bauran pemasaran terdiri dari empat kelompok 
variabel yang disebut “empat P” yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Sumber : Kotler & Keller, 2016 
1) Produk 

Produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada 
pasar sasaran. Berikut yang termasuk bauran produk yakni ragam produk, kualitas, 
design, fitur, nama merek, kemasan, serta layanan . 

2) Harga  
Harga adalah jumlah nominal uang yang ditetapkan perusahaan yang menjadi 

standar bagi konsumen harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan produk atau 
jasa. Harga adalah satu-satunya unsur bauran pemasaran yang menghasilkan 
pendapatan, sedangkan unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. 

3) Promosi 
Promosi adalah kegiatan yang dilakukan produsen dalam mengenalkan barang atau 

jasa yang diberikan serta sebagai bentuk dari promosi dan bentuk berkomunikasi pada 
konsumen. Promosi ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat.. 

4) Tempat 
Tempat atau saluran pemasaran merupakan saluran distribusi produk yang 

bermanfaat untuk digunakan oleh konsumen Saluran distribusi adalah rangkaian 
organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu 
produk atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. 

b. Hal Yang Mengganggu Pemasaran 
Terdapat beberapa hal yang dapat mengganggu pemasaran pada suatu Lembaga 

adalah : 
1) Kendala Internal 

a) Perencanaan Strategi Pemasaran Tidak Matang 
Pihak perusahaan tidak melakukan pemasaran produk atau jasa yang dimiliki 

tanpa memperlihat aspek-aspek pemasaran tertentu dan tidak diiringi dengan 
perencanaan yang baik. Dengan kurangnya strategi pemasaran yang baik akan 
berdapak pada target perusahaan yang kurang baik salah satunya menyebabkan 
produk tersebut tidak beredar dengan baik.  

b) Manajemen Yang Tidak Terorganisir 
Hal terpenting bagi perusahaan atau sebuah lembaga apabila memproduksi 

sebuah sebuah barang atau jasa tentunya dengan membagi tanggung jawab dalam 
perencanaan pemasaran. Banyak pemasaran yang di keluarkan tanpa melakukan 
strategi apapun. Hal ini berdampak fatal bagi Lembaga atau perusahaan. 

c) Tidak melaksanakan bauran pemasaran (Marketing Mix) secara maksimal 
Yakni pemilik lembaga atau perusahaan tidak melakukan uji efektifitas terhadap 

iklan, harga, dan bentuk jasa yang ditawarkan.  
Dalam sebuah lembaga pembuatan apabila terdapat iklan tidak efektif, atau  bias 

dikatakan keberadaan iklan tersebut tidak mampu menarik konsumen terhadap barang 
dan jasa tertentu. Selain itu sebuah perusahaan biasanya tidak dapat mengetahui apa 
saja yang dibutuhkan konsumen. Meskipun harga yang ditawarkan terbilang 
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terjangkau dengan barang yang berkualitas, terkadang peusahaan atau lembaga tidak 
memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan. Selain hal tersebut perusahaan juga 
harus memilih dan memperhatikan tempat atau lokasi di dalam hal penawaran 
produknya padahal hal ini sangatlah penting sebagai pendukung tingginya tingkat 
penghasilan suatu perusahaan.   

 
 

2)  Kendala Eksternal 
a) Timbulnya Rasa Persaingan 

Biasanya rasa persaingan akan timbul terhadap lembaga atau perusahaan yang 
memiliki produk atau jasa yang memiliki kesamaan. Ini akan memicu rasa persaingan 
untuk mengembangkan perusahaan atau lembaga demi berjalannya perusahaan dalam 
mencapai tujuan,, dengan demikian lembaga maupun perusahaan harus memiliki 
persiapan terhadap ancaman persaingan .  

b) Kurang Tersedianya Informasi Pasar 
Informasi pasar adalah faktor terpenting untuk menentukan dimana, mengapa dan 

apa yang di produksi bagaimana dan untuk siapa produk dijual Dengan keuntungan 
terbaik. Oleh sebab itu, informasi pasar yang tepat dapat mengurangi resiko usaha 
sehingga Lembaga dapat beroperasi dengan margin pemasaran yang rendah dan 
memberikan keuntungan bagi Lembaga itu sendiri dan konsumen. 

c) Kurang Jelasnya Jaringan Pemasaran 
Sebuah Perusahaan di daerah sulit untuk dijangkau karna  jaringan pemasaran 

yang terdapat di daerah lain. Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang 
jelasnya jaringan pemasaran diantaranya harga, produk serta tempat yang sulit dijangkau  
. 

7. PO (perusahaan outobus) 
A. Pengertian PO  

PO. (Perusahaan Otobus) merupakan salah satuperusahaan yang bergerak di 
bidang jasa transportasi angkutan umum dimana dalam 
pengoperasiannyadilaksanakan dengan cara tetap dan terus menerus melayani 
konsumen pada setiap wilayah yang sama, namun juga bias disebut atau diartikan 
sebagai angkutan sewa khusus. Faktor tenpenting dalam pengelolaan angkutan umum 
yakni adalah tarif. Penetapan tarif bertujuan untuk  menjamin kelangsungan 
penyelenggaraan tranportasi dengan mutu jasa yang sesuai standar keselamatan, 
dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat serta pengaruhnya terhadap harga 
produksi. 

 
TEKNIK ANALISIS DATA 
         Teknik analisis data adalah upaya dalam memproses data agar menjadi informasi dimana 
data nantinya akan dikelola dengan cara memilah-milahnya mengorganisasikan data, menjadi 
satuan yang dapat dikelola. Setelah data terkumpul, dilakukan pemilihan secara selektif 
disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang diperlukan. Setelah itu, dilakukan pengecekan ulang 
dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang diperoleh, apakah data 
tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk proses berikutnya. 

          Dalam penelitian ini, yang digunakan dalam menganalisa data yang sudah diperoleh adalah 
dengan cara descriptif (non statistik), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menjabarkan data 
yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dengan memilah sesuai kebutuha. 
Kemudia data akan dicocokkan dengan mengambil kesimpulan mengenai apa dan bagaimana, 
berapa banyak, sejauh mana, dan sebagainya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Setelah melakukan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi dalam bentuk 

deskriptif kualitatif dan didapatkan hasil penelitian yaitu,  penelitian ini memaparkan bentuk 
kualitatif terhadap objek yang disasarkan dengan sesuai kenyataan dan kebenaran yang diperoleh 
sehingga data yang diperoleh menggunakan bentuk analisis deskriptif kualitatif yaitu 
menganailisis data yang diperoleh dengan bertumpu pada kejadian yang kemudian dikaitkan 
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dengan teori pendapat yang telah ada, karna itu penelitian ini bersifat deskripotif kualitatif yaitu 
dengan cara wawancara serta data informan atau narasumber secara menyeluruh.  

Dengan dikeluarkannya UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam menyusun 
standar pelayanan perlu memperhatikan prinsip Standar Operasioal Prosedur (SOP) Pelayanan 
yang baik yakni meliputi, Sederhana, Konsistensi, Partisipatif, Akuntabel, Berkesinambungan, 
Transparansi, dan Keadilan. Sederhana, Pelayanan yang diberikan penumpang BisPO Sinar Jaya 
mulai dari pendaftran tiket yang dijelaskan dengan mudah serta dengan biaya yang telah 
ditetapkan dan tentunya terjangkau yakni dua ratus delapan puluh ribu rupiah. . Konsistensi, 
pelayanan terhadap calon penumpang bis PO Sinar Jaya dapat dibilang baik karena PO Sinar jaya 
menjamin dalam pelayanan saat pendaftran maupun saat diperjalanan sampai tujuan . Partisipatif, 
PO sinar jaya juga melibatkan masyarakat demikian terlihat dari banyaknya agen yang terdapat di 
bangkalan membuktikan bahwa  masyarakat memiliki kepercayaan terhadap PO Sinar Jaya. 
Akuntabel, untuk pengelolaan strtegi pemasaran di masyarakat sendiri agen PO Sinar jaya cabang 
patemon tentunya telah mengikuti aturan atau kebijakan yang diberikan oleh PO. 
Berkesinambungan, PO Sinar Jaya cabang patemon merupakan agen PO yang berdiri kurang dari 
satu tahun, nam,un untuk kualitas pelayanan terbilang cukup baik dimana terihat dari bis yang full 
tol serta pemberhentian bis untuk istirhaat serta pemberian konsumsi di rumah makan yang 
terjamin. Transparansi, dalam pengelolaan keuangan tiket calon penumpang bis, pihak agen 
tentunya memiliki aturan tersendiri yakni keuangan akan dikelola oleh pihak kedua lalu akan 
disetorkan kepada pemilik agen PO  .Keadilan, agen PO Sinar Jaya cabang paatemon dalam hal 
pelayanan baik mulai pendaftaran hingga pemberangkatan memberikan pelayanan yang baik dan 
profesional serta tidak membedakan status dan golongan. 

Starategi adalah hal penting dalam keberlangsungan sebuah perusahaan strategi digunakan 
untuk mencapai tujuan begitu juga starategi pemasaran seperti bauran pemasaran. Untuk hasil 
“Analisis Prosedur Pelayanan dan Strategi pelayanan PO Sinar Jaya Cabang Patemon” dilihat dari 
Bauran Pemasaran menurut Kotler dan Keller (2016) bauran pemasaran (Marketing Mix) yaitu 
Produk, Harga, Promosi dan Tempa.  

Yang termasuk dalam bauran Produk antara lain ragam produk, kualitas, design, fitur, 
nama merek, kemasan, serta layanan. PO Sinar Jaya Cabang Patemon memberikan berbagai 
macam produk jasa pelayanan bis dengan berbagai tujuan di Indonesia. PO Sinar Jaya Cabang 
Patemon juga memberikan kualitas dan layanan yang baik serta mengikuti sistem pelayanan yang 
sesuai dengan peraturan PO pusat. Harga adalah satu-satunya unsur bauran pemasaran yang 
menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Dalam bauran 
Harga, PO Sinar Jaya Cabang Patemon juga memberikan harga yang standar dan juga bisa 
terjangkau dengan ketentuan yang telah ditetapkan . Promosi adalah berbagai kegiatan yang 
dilakukan oleh produsen untuk mengomunikasikan manfaat dari produknya dan mengingatkan 
para konsumen sasaran agar membeli produk tersebut. Dalam bauran Promosi, PO Sinar Jaya 
Cabang Patemon secara promosi memang kurang karena tidak ada strategi khusus untuk 
mempromosikan bis Sinar jaya.  Tempat atau saluran pemasaran meliputi kegiatan perusahaan 
yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Dalam bauran Tempat, atau lokasi PO 
Sinar Jaya Cabang Patemon sangat strategis karena berada di samping jalan raya. Hal ini 
memudahkan para calon penumpang untuk mendaftarkan diri menjadi calon penumpang dengan 
akses yang mudah. 
Strategi Pemasaran yang baik membuat calon penumpang kembali mempecayai jasa yang 
diberikan. Namun ada beberapa hal yang dapat mengganggu pemasaran yakni Kendala Internal 
yang meliputi perencanaan strategi kurang matang, manajemen tidak terorganisir dan tidak 
melaksanakan bauran pemasaran dengan optimal.  Sedangkan untuk “Kendala yang dihadapi 
dalam Strategi Pemasaran” adalah kendala internal yaitu tidak melaksanakan bauran pemasaran 
atau marketing mix secara optimal, dari keempat analisis terkait produk, price, place tidak 
mempunyai masalah yang dapat menganggu jalannya strategi pemasaran. Namun pasalnya PO 
Sinar Jaya Cabang Patemon masih kurang dalam hal promotion, dimana kurang luasnya jaringan 
pemasaran yang terbatas hanya di wilayah patemon, serta kurangnya hubungan dengan pihak-
pihak yang dapat meningkatkan promosi PO Sinar Jaya Cabang Patemon seperti, kepala desa, 
pihak kecamatan dan pihak travel agency lainnya 

KESIMPULAN 
Setelah melihat data-data wawancara dengan pihak Informan atau Narasumber di PO Sinar 

Jaya Cabang Patemon mengenai Analisis Prosedur Pelayanan dan Strategi Pemasaran yang telah 
diuraikan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu Prosedur 
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Pelayanan yang dilakukan oleh PO Sinar Jaya Cabang Patemon terkait jasa pelayanan bis antar 
kota “Baik”, hal ini berdasarkan atas UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik  tentang 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang baik dan telah mencakup prinsip yang 
ditetapkan yaitu Sederhana, Konsistensi, Partisipasif, Akuntabel, Berkesinambungan, Transparansi 
dan Keadilan. 
Strategi Pemasaran yang dilakukan oleh PO Sinar Jaya Cabang Patemon terkait jasa pelayanan bis 
antar kota “Kurang”, hal ini karena pihak PO Sinar Jaya Cabang Patemon kurang memperhatikan 
serta mengoptimalkan pentingnya Bauran Pemasaran atau Marketing Mix terutama segi promosi 
yang mana bauran pemasaran  terdiri atas Harga, Produk, Promosi dan Tempat. Dimana Bauran 
Pemasaran adalah kunci dari strategi untuk memasarkan suatu produk atau promosi terkaitjasa 
pelayanan bis antar kota. Kendala yang dihadapi oleh PO Sinar Jaya Cabang Patemon dalam segi 
memasarkan jasa pelayanan bis antar kota adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala 
internalnya adalah perencanaan strategi pemasaran yang tidak matang, manajemen pemasaran 
yang kurang baik dan tidak melaksanakan bauran pemasaran (marketing mix) dengan optimal. 
Kendala Eksternalnya adalah kurang jelasnya jaringan pemasaran sehingga sulit untuk 
mempromosikan program jasa pelayanan bis antar kota 
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