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ABSTRAK 

 

Muhammad Arifudin, 2019. Pelayanan Konsumen pada Bus AKDP PT Madjoe 

Muda Mandiri Madiun (Analisis Etika Bisnis Perspektif Erni R. Ernawan). 

Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Muchtim 

Humaidi, S.H.I., M.I.R.K.H. 

 

Kata Kunci: Pelayanan Konsumen dan Etika Bisnis 

Dalam aktivitas berbisnis, pelaku bisnis diharapkan untuk menerapkan 

etika dalam kegiatan bisnisnya. Sebab etika menjadi batasan bagi pelaku bisnis 

dalam menjalankan aktivitasnya. Akan tetapi masih ada perusahaan yang belum 

menerapkan etika bisnis dalam kegiatan bisnisnya. Seperti halnya pada 

perusahaan PT Madjoe Muda Mandiri Madiun yang memiliki sebagian kru bus 

yang belum menerapkan prinsip etika bisnis dalam melayani konsumen atau 

penumpang. Jadi ketika melayani, pihak kru bus menawarkan tarif biasa saat di 

luar bus namun ketika bus sudah berjalan, konsumen atau penumpang ditarik 

dengan tarif kelas patas. 

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang 

diteliti oleh penulis adalah pertama, bagaimana analisis pelayanan konsumen pada 

bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri?. Kedua, bagaimana analisis etika bisnis 

perspektif Erna R. Ernawan terhadap pelayanan konsumen pada bus AKDP PT 

Madjoe Muda Mandiri?. 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (field 

research) yang dilaksanakan di Terminal Selo Aji Ponorogo. Kemudian peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber datanya adalah pihak Dinas 

Perhubungan Ponorogo, pihak PT Madjoe Muda Mandiri Madiun, Pihak Kru Bus 

AKDP PT Madjoe Muda Mandiri, dan penumpang bus AKDP PT Madjoe Muda 

Mandiri.  Kemudian teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, dianalisa dengan menggunakan metode 

induktif. 

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data, maka dapat 

disimpulkan bahwa, pertama, PT Madjoe Muda Mandiri belum sepenuhnya 

memenuhi standar pelayanan terkait biaya pelayanan dan kompetensi petugas 

pemberi layanan. Akan tetapi keempat standar pelayanan yang lain yang meliputi 

prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, produk pelayanan, serta sarana dan 

prasarana sudah memenuhi standar pelayanan. Kemudian dalam kaitannya dengan 

kualitas pelayanan yang terdiri dari lima hal yakni bentuk fisik, kehandalan, 

ketanggapan, jaminan, dan empati menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan 

oleh bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri belum sepenuhnya dapat dikatakan 

berkualitas. Hal ini ditunjukkan dengan belum sepenuhnya terpenuhi lima hal 

kualitas pelayanan tersebut. Kedua, PT Madjoe Muda Mandiri belum sepenuhnya 

menerapkan prinsip etika bisnis dalam aktivitas bisnisnya. Khususnya pada 

prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan integritas 

moral. Sedangkan pada prinsip etika bisnis Islam berupa prinsip otonomi, yakni 

PT Madjoe Muda Mandiri telah menerapkan prinsip ini dalam aktivitas bisnisnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang berarti adat 

kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Etika dipahami juga sebagai 

suatu perbuatan standar yang mengarahkan individu untuk membuat 

keputusan. Sedangkan moral dalam bahasa Indonesia, dipahami sebagai susila, 

yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, 

serta meliputi satuan sosial dan lingkungaan tertentu.1 Dengan demikian ada 

sedikit perbedaan antara etika dan moral. Perbedaannya yaitu etika lebih 

banyak bersifat teori dan moral lebih banyak bersifat praktis. 

Dalam Islam, etika disamakan dengan kata budi pekerti, perangai, 

tabiat, moral, sopan santun, dan lain sebagainya. Rasulullah Saw. diutus oleh 

Allah Swt. untuk menyempurnakan dan/atau memperbaiki akhlak manusia, 

bukan untuk langsung mengembangkan ekonomi, tetapi akhlak terlebih 

dahulu.2 Hal ini menunjukkan bahwa dalam berbisnis, Islam sangat 

mengharuskan pelaku bisnis untuk menerapkan etika dalam kegiatan 

bisnisnya. Sebab etika menjadi batasan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan 

aktivitasnya. 

Bisnis diartikan sebagai suatu usaha dagang atau profesi atau 

perdagangan yang didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Suatu 

 
1 Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2016), 378. 
2 Ibid., 379. 

1 
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bisnis diciptakan oleh para entrepeneur yang menempatkan uangnya dalam 

risiko tertentu untuk mempromosikan usaha tertentu dengan motif 

mendapatkan keuntungan (laba).3 Bisnis sendiri terbagi menjadi beberapa 

bidang, seperti bisnis di bidang produksi, distribusi, retail, jual beli, ataupun 

bisnis di bidang jasa transportasi. Dalam prakteknya, sebuah etika bisnis tidak 

membatasi pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya, akan tetapi mengatur 

cara pelaksanaan.. 

Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai 

aktivitasnya, artinya usaha yang dilakukan harus mampu membangun rasa 

kepercayaan dari para relasi atau mitra bisnisnya. Elemen pokok untuk 

mendapatkan kesuksesan dalam berbisnis yaitu meliputi kepercayaan, 

keadilan, dan kejujuran.4 Ketiga elemen inilah juga menjadi kunci kesuksesan 

bisnis dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Menjunjung tinggi etika 

harus dilakukan oleh stakeholder perusahaan, namun masalah etika kerap kali 

dihadapi para pelaku bisnis dalam keseharian kegiatan bisnis. Oleh karena itu, 

menjaga etika bisnis sangat penting untuk melindungi reputasi perusahaan. 

Reputasi perusahaan merupakan aset yang tak ternilai sebagai goodwill bagi 

sebuah perusahaan.5 

Terdapat beberapa alasan yang menjadikan etika bisnis menjadi 

sedemikian pentingnya, yaitu antara lain: pertama, ada kelaziman masyarakat 

yang sudah maju untuk cenderung menuntut para pebisnisnya agar mampu 

 
3 Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis 

(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 3. 
4 Priansa, Manajemen Bisnis, 378. 
5 Buchari Alma, Kewirausahaan (Bandung: Alfabeta, 2016), 240. 
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bertindak etis, atau masyarakat pada umumnya mengharapkan kinerja etik 

yang tinggi. Suatu perusahaan yang memiliki kinerja etik yang tinggi akan 

mendapat dukungan dan pembenaran dari masyarakat. 

Kedua, untuk menghindari kerugian kelompok kepentingan dalam 

masyarakat, seperti para pelanggan, perantara, pemasok dan pesaing. Ketiga, 

untuk melindungi atmosfir berbisnis dari kemungkinan tumbuh suburnya 

perilaku tidak etis, baik dari karyawan (lingkungan internil) maupun dari para 

pesaing (lingkungan eksternil). Keempat, untuk melindungi masyarakat yang 

akan bekerja di sektor bisnis dari ancaman lingkungan kerja yang tidak adil, 

produk berbahaya, dan bahkan pemalsuan laporan keuangan dan juga 

memberikan konstribusi pada ketenangan, keamanan, dan kenyamanan 

psikologis bagi para pebisnis agar mampu berkiprah melakukan tindakan 

bisnis yang konsisten sesauai dengan norma-norma yang berlaku. 

Kelima, umumnya orang menginginkan akan bertindak konsisten 

dengan pandangan hidupnya, menyangkut nilai-nilai kebaikan dan keburukan 

perilaku dirinya. Sesuatu yang dipaksakan dan bertentangan dengan nilai 

pribadinya, lazimnya akan melahirkan sumber konflik batin dan stress 

emosional yang besar.6  

PO (Perusahaan Otobus) Madjoe Muda Mandiri yang sekarang 

menjadi PT Madjoe Muda Mandiri merupakan salah satu perusahaan bisnis 

yang bergerak di bidang jasa transportasi. Perusahaan ini dimiliki oleh Ibu 

Suptihatin yang beragama Islam serta seluruh karyawannya mayoritas juga 

 
6 Erni R. Ernawan, Etika Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2011), 33. 



4 
 

 

muslim. Perusahaan ini terletak di desa Kaibon, kecamatan Geger, kabupaten 

Madiun. Bus pada perusahaan ini melayani trayek antar kota dalam provinsi, 

seperti bus Cendana, bus PT Madjoe Muda Mandiri atau yang sering disebut 

bus “PT Madjoe Muda Mandiri”, dan lain sebagainya. 

Bus PT Madjoe Muda Mandiri merupakan bus Antar Kota Dalam 

Provinsi (AKDP) yang melayani trayek jurusan Ponorogo – Surabaya. Dalam 

mencari penumpang, bus ini berhenti di terminal Selo Aji Ponorogo. Berbeda 

dengan cendana, bus ini garasinya terletak di Jl. Niken Gandini Ponorogo 

(timur perempatan Sarpon). 

Dalam pelayanannya, kru pada bus ini mencari penumpang di terminal. 

Kemudian, pihak kru memberikan tarif harga berbentuk karcis kepada 

penumpang. Untuk harganya yaitu menyesuaikan kota yang ingin dituju 

penumpang. Namun akhir-akhir ini, ada beberapa penumpang yang 

mengeluhkan pelayanan pada bus PT Madjoe Muda Mandiri. Penumpang 

mengeluhkan tarif tiket yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Kru dari 

bus PT Madjoe Muda Mandiri menawarkan tarif biasa kepada calon 

penumpang dengan menunjukkan tiketnya, selain itu ada bus yang di kaca nya 

terdapat tulisan tarif biasa (ekonomi),  namun ketika penumpang sudah 

menaiki bus ini, kemudian kondektur menarik tarif kepada penumpang 

menggunakan tarif patas. Contoh, untuk jurusan Ponorogo - Surabaya saat itu 

penumpang dari terminal Bungurasih ingin turun di Ponorogo ditarik dengan 

tarif Rp. 50.000, padahal untuk tarif biasa hanyalah Rp. 26.000. Hal inilah 



5 
 

 

yang menyebabkan penumpang resah ketika menggunakan jasa transportasi 

bus PT Madjoe Muda Mandiri.7 

Dengan demikian, adanya prinsip-prinsip etika dalam bisnis Islam, 

penulis berharap dapat menyelesaikan fenomena masalah di atas. Karena 

pihak kru bus PT Madjoe Muda Mandiri kerap kali mengabaikan penerapan 

etika bisnis dalam aktivitas bisnisnya. Berangkat dari fenomena yang telah 

Dijelaskan Di Atas, Maka Penulis Ingin Melakukan Penelitian Mengenai 

“Pelayanan Konsumen pada Bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri Madiun 

(Analisis Etika Bisnis Perspektif Erni R. Ernawan)”. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk memudahkan pembahasan agar lebih terarah, maka penulis akan 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis pelayanan konsumen pada bus AKDP PT Madjoe 

Muda Mandiri? 

2. Bagaimana analisis etika bisnis perspektif Erni R. Ernawan terhadap 

pelayanan konsumen pada bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum 

bertujuan untuk menganalisa secara menyeluruh jawaban dari rumusan 

masalah yang diperinci sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui analisis pelayanan konsumen pada bus AKDP PT 

Madjoe Muda Mandiri. 

 
7 Mevianti Nur Rahma, Wawancara, 22 Juli 2019. 
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2. Untuk mengetahui analisis etika bisnis perspektif Erni R. Ernawan 

terhadap pelayanan konsumen pada bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, diharapkan mempunyai 

manfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang, antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu 

pengetahuan. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui 

dan memahami secara mendalam mengenai penerapan etika bisnis Islam 

yang nantinya akan berguna sebagai bahan untuk kajian menyusun 

hipotesis bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis 

jasa transportasi untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam 

menjalankan sebuah bisnis. 

b. Dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut oleh para pembaca yang 

tertarik dengan pembahasan mengenai etika bisnis Islam. 

E. Studi Penelitian Terdahulu 

Sejauh studi telaah yang peneliti lakukan, pembahasan mengenai etika 

bisnis Islam telah banyak dibahas di beberapa karya ilmiah sebelumnya. 

Adapun karya ilmiah yang ada hubungannya dengan tema karya ilmiah yang 

akan penulis ajukan, yaitu antara lain: pertama, Tinjauan Etika Bisnis Islam 
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Terhadap Jual Beli Jilbab Rabbani Imitasi Di Pasar Legi Songgolangit 

Ponorogo oleh Ayu Fitria Alfiani, 2017. Penelitian pada skripsi ini 

menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. 

Landasan teori yang digunakan yaitu jual beli dan etika bisnis Islam. Pada 

skripsi ini membahas tentang praktek jual beli jilbab Rabbani imitasi di pasar 

Songgolangit Ponorogo. Pada dasarnya pengambilan merek pada jual beli 

rabbani imitasi di pasar Songgolangit tidak diperbolehkan, karena perbuatan 

tersebut tidak mencerminka nilai keadilan, bebas dari d>{arar, dan merugikan 

hak orang lain. Sehingga menurut penulis, perbuatan ini sangat bertentangan 

dengan etika bisnis Islam.Selain itu juga membahas perilaku pedagang jilbab 

Rabbani imitasi di pasar Songgolangit yang mana belum sepenuhnya 

menerapkan etika bisnis Islam dengan baik. Karena perbuatannya tidak 

memberitahukan kepada pembeli tentang kualitas dagangannya. Hal ini 

bertentangan dengan etika bisnis Islam, sebab pedagang tidak menerapkan 

prinsip kejujuran dan keadilan dalam berdagang.8 

Kedua, Analisis Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Di 

Alfamart Cabang Pacitan oleh Kartika Hapsari, 2018. Penelitian pada skripsi 

ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. 

Landasan teori yang digunakan yaitu etika bisnis Islam dan undang-undang 

perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999.Pada skripsi ini membahas 

praktik jual beli yang terjadi di Alfamart Pacitan. Menurut penelitiannya, 

 
8 Ayu Fitria Alfiani, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Jilbab Rabbani 

Imitasi Di  Pasar Songgolangit Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017), 2. 
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pihak alfamart dalam praktik jual beli tidak melakukan kewajibannya yaitu 

tidak menjelaskan atau memasang harga barang yang sesuai. Hal ini 

menyebabkan adanya kesalahan informasi harga yang tertera di label display 

dengan harga yang di kasir. Praktik seperti ini sangat bertentangan dengan 

etika bisnis Islam  pada prinsip kejujuran dan melanggar Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Bab III Pasal 7 

dalam huruf (b) tentang kewajiban pelaku usaha, bahwa pihak Alfamart 

Pacitan tidak memberikan informasi harga pada yang benar, jelas, dan jujur 

kepada konsumen.Penyelesaian kesalahan informasi harga dalam praktik jual 

beli di Alfamart Pacitan sepenuhnya belum sesuai dengan etika bisnis Islam. 

Walaupun memang benar pelaku usaha memiliki kehendak bebas dalam 

praktik jual beli, namun harus memikirkan kepentingan konsumen, yakni 

merugikan atau tidak. Selain itu, juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 10 huruf a dan huruf 

d, dan Pasal 19 yaitu pihak Alfamart Pacitan hanya mencari keuntungan 

semata tanpa memperhatikan kerugian konsumen.9 

Ketiga, Etika Bisnis Pedagang Ikan di Pasar Besar Kota Palangkaraya 

Perspektif  Ekonomi Islam oleh Nana Rusdiana, 2016. Penelitian pada skripsi 

ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. 

Landasan teori yang digunakan yaitu etika bisnis Islam, ekonomi Islam, dan 

maqāṣid asy-syari’ah. Pada skripsi ini membahas praktik perdagangan ikan di 

Pasar Besar kota Palangkaraya. Menurut penelitiannya, sebenarnya para 

 
9 Kartika Hapsari, “Analisis Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Di Alfamart Pacitan” (Skripsi, IAIN 

Ponorogo, 2018), vii. 
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pedagang ikan di pasar besar kota Palangkaraya melakukan praktik 

perdagangan yang telah sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi masih ada 

sebagian pedagang yang melakukan transaksi perdagangan yang dilarang 

dalam syariat Islam. Selain itu, para pedagang ikan sebenarnya juga 

memahami etika bisnis dalam Islam secara teorinya. Etika bisnis pedagang 

ikan di pasar besar kota Palangkaraya telah sesuai dengan prinsip ekonomi 

Islam, yang meliputi melaksanakan sholat, berdoa, bersedekah, adil dan 

seimbang dalam menimbang, tidak menutupi cacat, memberikan kebebasan 

kepada pedagang lain untuk berdagang di sekitarnya, tidak memaksa pembeli, 

menepati janji kepada pemasok, tanggung jawab terhadap kualitas ikan, serta 

bersikap ramah dan sopan dalam melayani. Namun, sebagian perilaku 

pedagang ikan masih ada yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, yakni 

lalai dalam sholat, tidak ramah, menimbang dengan timbangan yang tidak 

benar, dan memaksa serta tidak bertanggung jawab terhadap kualitas 

ikannya.10 

Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian penulis dengan 

para peneliti sebelumnya, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 

      Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu 

No 
Nama dan 

Judul 
Tahun Persamaan Perbedaan 

1 Ayu Fitria 

Alfiani, 

2017 Persamaan pada 

skripsi ini yaitu 

Pada skripsi ini yang 

diteliti yaitu 

 
10 Nana Rusdiana, “Etika Bisnis Pedagang Ikan Di Pasar Besar Kota Palangkaraya 

Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2016). 
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“Tinjauan Etika 

Bisnis Islam 

Terhadap Jual 

Beli Jilbab 

Rabbani Imitasi 

Di  Pasar 

Songgolangit 

Ponorogo” 

sama-sama 

menggunakan 

landasan teori 

etika bisnis. 

perusahaan di bidang 

jasa transportasi, 

sedangkan pada skripsi 

sebelumnya di 

perusahaan dagang. 

Kemudian skripsi ini 

membahas mengenai 

penerapan etika bisnis 

terhadap pelayanan 

konsumen, sedangkan 

skripsi sebelumnya 

membahas jual beli 

jilbab Rabbani imitasi. 

2 Kartika Hapsari, 

“Analisis Etika 

Bisnis Islam 

Dan Undang-

Undang Nomor 

8 Tahun 

Tentang 

Perlindungan 

Konsumen 

Terhadap 

Praktek Jual 

Beli Di 

Alfamart 

Pacitan” 

2018 Sama-sama 

menggunakan 

landasan teori 

etika bisnis 

Sedangkan 

perbedaannya,  

 

Pada skripsi ini 

meneliti perusahaan 

yang bergerak di 

bidang transportasi, 

sedangkan pada skripsi 

sebelumnya meneliti di 

perusahaan dagang. 

Kemudian skripsi ini 

membahas mengenai 

penerapan etika bisnis 

terhadap pelayanan 

konsumen, sedangkan 

skripsi sebelumnya 

membahas kesalahan 

informasi harga dan 

penyelesaiannya sesuai 

dengan etika bisnis 

Islam dan Undang-
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Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang 

Perlindungan 

Konsumen. 

3 Nana Rusdiana, 

“Etika Bisnis 

Pedagang Ikan 

Di Pasar Besar 

Kota 

Palangkaraya 

Perspektif 

Ekonomi Islam” 

2016 Sama-sama 

menggunakan 

landasan teori 

etika bisnis.  

Pada skripsi ini 

meneliti di perusahaan 

yang bergerak di 

bidang transportasi, 

sedangkan skripsi 

sebelumnya pedagang 

ikan. Kemudian Pada 

skripsi ini membahas 

mengenai penerapan 

etika bisnis terhadap 

pelayanan konsumen, 

sedangkan skripsi 

sebelumnya membahas 

terkait etika bisnis 

pedagang ikan di Pasar 

Besar Kota 

Palangkaraya yang 

ditinjau dari ekonomi 

Islam. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan 

peneliti adalah penelitian lapangan (field research). Dengan jenis ini 

peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan cara melakukan 
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pengamatan sumber data di lapangan  tentang penerapan etika bisnis Islam 

terhadap pelayanan konsumen pada bus PT Madjoe Muda Mandiri. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan peneliti yaitu 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah.11 Di sini peneliti akan meneliti secara 

langsung kepada penumpang dan pihak pengelola bus AKDP PT Madjoe 

Muda Mandiri serta Dinas Perhubungan Ponorogo.  Melalui pendekatan 

ini, peneliti akan menganalisis terhadap pelayanan konsumen di bus 

AKDP PT Madjoe Muda Mandiri mengenai pelayanan informasi tarif tiket 

dari pihak pengelola bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri maupun dari 

pihak penumpang serta pihak Dinas Perhubungan Ponorogo. 

2. Kehadiran Peneliti 

Memahami pelayanan konsumen pada bus AKDP PT Madjoe 

Muda Mandiri dibutukan keterlibatan langsung dari peneliti terhadap 

objek di lapangan. Hal ini dikarenakan dalam ciri penelitian kualitatif tidak 

dapat dipisahkan dari keikutsertaan peneliti.12 Oleh karena itu dalam 

penelitian ini, posisi peneliti adalah sebagai pengamat penuh, di mana 

peneliti hanya mengamati seluruh proses penelitian dan tidak ikut 

berpartisipasi dalam hal kegiatan yang diteliti. 

 

 

 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), 15. 
12 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 

177.  
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu di Terminal bus Selo 

Aji type A yang beralamat di jalan Arif Rahman Hakim, kecamatan 

Babadan, kabupaten Ponorogo. Penulis mengambil lokasi ini karena 

terminal bus Selo Aji merupakan salah satu tempat bus PT Madjoe Muda 

Mandiri mencari sebagian besar penumpang. 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, baik 

dari literatur yang membahas tentang etika bisnis Islam maupun data yang 

diperoleh secara langsung melalui wawancara para pihak Dinas 

Perhubungan Ponorogo, Pengelola bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri 

dan sebagian penumpang. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, yaitu di 

antaranya:13 

a. Pihak Dinas Perhubungan Ponorogo 

b. Pihak pengelola PT Madjoe Muda Mandiri Madiun  

c. Pihak Kru Bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri 

d. Penumpang bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi 

antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang 

 
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172. 
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diwawancarai (narasumber) melalui komunikasi langsung.14 Dalam hal 

ini, penulis melakukan wawancara terhadap Dinas Perhubungan 

Ponorogo, pihak PT Madjoe Muda Mandiri, dan penumpang bus. 

Wawancara ini bertujuan untuk menggali data-data yang akurat dan 

tepat terkait pelayanan konsumen pada bus AKDP PT Madjoe Muda 

Mandiri. 

b. Observasi 

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa, tujuan, dan perasaan.15 Pada tahap ini, penulis melakukan 

observasi di lapangan dengan cara langsung datang ke terminal Selo 

Aji  Ponorogo untuk mengamati pelayanan konsumen yang dilakukan 

oleh pihak bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri dan hal-hal lain yang 

menjadi pendukung untuk sumber data. 

c. Dokumentasi 

Merupakan suatu kumpulan data dengan mempelajari atau 

meneliti dokumen-dokumen atau sumber-sumber yang berbentuk 

tulisan atau gambar. Dalam dokumentasi ini diharapkan dapat 

membantu memperoleh data-data mengenai pelayanan konsumen pada 

bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri. 

 
14 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 372. 
15 M. Djunaidi Ghong dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), 165. 
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6. Metode Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

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

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.16 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan metode induktif. Analisis data induktif menurut 

paradigma naturalistik adalah analisis atas data spesifik dari lapangan 

menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi.17 Dalam teknik ini, 

peneliti mengamati permasalahan yang bersifat khusus terkait pelayanan 

konsumen pada bus AKDP PT Madjoe Muda mandiri, kemudian 

menyederhanakan data dengan memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan 

fokus penelitian. Selanjutnya hal-hal pokok tersebut diamati dan 

dibandingkan dengan teori-teori etika bisnis perspektif Erni R. Ernawan 

serta dianalisis. Dari hasil analisis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 

apakah pelayanan konsumen pada bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri 

sudah sesuai apa belum dengan etika bisnis perspektif Erni R. Ernawan. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) dan disesuaikan 

 
16 Moleong, Metode Penelitian, 248. 
17 Aji Damanuri, Metode Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 153. 
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dengan tuntutan pengetahuan, kriteria, serta paradigmanya sendiri.18 

Adapun tekniknya dalam pengecekan keabsahan data yang digunakan 

peneliti, yaitu menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi: 

a. Peneliti mengajukan berbagai variasi macam pertanyaan terkait 

pelayanan yang diberikan oleh kru bus kepada penumpang. 

b. Peneliti melakukan pengecekan dengan berbagai sumber data. Hal ini 

peneliti melakukan wawancara untuk mengecek kebenaran kepada 

pihak-pihak terkait. 

c. Peneliti membandingkan data hasil dari pengamatan dengan data yang 

diperoleh dari wawancara. Dalam hal ini setelah peneliti melakukan 

observasi terkait pelayanan kemudian peneliti juga melakukan 

wawancara terkait kebenaran yang peneliti temukan saat melakukan 

observasi. 

G. Sistematika Pembahasan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan gambaran umum 

untuk memberikan pola pemikiran secara keseluruhan terhadap 

skripsi ini, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian 

terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 

 

 

 
18 Moleong, Metode Penelitian, 321. 
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BAB II : ETIKA BISNIS DAN PELAYANAN KONSUMEN  

Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan penulis 

yang terdiri dari pengertian etika bisnis, prinsip-prinsip etika 

bisnis, tujuan etika bisnis, dan pelayanan konsumen. 

BAB III : GAMBARAN UMUM PELAYANAN KONSUMEN PADA 

BUS AKDP PT MADJOE MUDA MANDIRI 

Bab ini merupakan isi dari fakta-fakta yang ada di lapangan yang 

meliputi profil PT Madjoe Muda Mandiri Madiun yang berisi 

terkait sejarah berdirinya PT Madjoe Muda Mandiri Madiun, 

struktur organisasi PT Madjoe Muda Mandiri Madiun, Jumlah 

armada bus PT Madjoe Muda Mandiri Madiun, dan pelayanan 

konsumen pada bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri. 

BAB IV : ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM PERSPEKTIF ERNI R. 

ERNAWAN TERHADAP PELAYANAN   KONSUMEN PADA 

BUS AKDP PT MADJOE MUDA MANDIRI 

Bab ini berisikan analisis dari penulis meliputi analisis pelayanan 

konsumen pada bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri dan 

analisis etika bisnis perspektif Erni R. Ernawan terhadap 

pelayanan konsumen pada bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini, dengan 

menampilkan kesimpulan dan saran-saran yang bersifat 

membangun. 
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BAB II 

ETIKA BISNIS DAN PELAYANAN KONSUMEN 

 

A. Pengertian Etika Bisnis 

Istilah etika umumnya merujuk pada baik buruknya tingkah laku 

manusia. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang artinya adat 

kebiasaan yang merupakan bagian dari filsafat. Etika juga diartikan sebagai 

seperangkat aturan moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang 

salah dari tingkah laku atau tindakan manusia. Dan juga menegaskan secara 

tegas batas-batas antara apa yang seharusnya dengan apa yang tidak 

seharusnya dilakukan oleh manusia.19 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah etika memiliki 

berberapa arti, yaitu pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk 

dan tentang hak dan kewajiban. Kedua, kumpulan asas atau nilai yang 

berkenaan dengan akhlak. Ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut 

suatu golongan atau masyarakat.20 Etika sebagai refleksi kritis dan rasional 

mampu membantu manusia betindak secara bebas, tetapi dapat 

dipertanggungjawabkan.21 

Secara etimologis, etika adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan 

yang berkenaan dengan kebiasaan baik atau buruk, yang diterima umum 

mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Menurut Wiley, etika 

 
19 Muhammad, Paradigma, Metodologi, dan Aplikasi Ekonomi Syari’ah (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2008), 52. 
20 Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, Etika Islam dalam Berbisnis (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2014), 2. 
21 Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics (Jakrta: Bumi Aksara, 2013), 234. 
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berpengaruh terhadap kewajiban moral, tanggungjawab, dan keadilan sosial. 

Secara kontemporer, etika lebih mencerminkan karakter perusahaan yang 

merupakan kumpulan individu-individu. Etika menjelaskan standar dan norma 

perilaku tanggungjawab masyarakat, kemudian diinternalkan kepada masing-

masing karyawan dalam organisasi.22 Dari beberapa pengertian di atas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa etika adalah suatu nilai mengenai yang benar dan 

yang salah serta pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. 

Bisnis adalah sebuah aktivitas individu atau kelompok yang mengarah 

pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, 

ataupun pengolahan barang (produksi).23 Menurut Hughes dan Kapoor bisnis 

adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan 

dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi 

kebutuhan masayarakat. Sedangkan menurut Brown dan Petrello, bisnis 

merupakan suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk jasa dari pihak pemerintah dan swasta 

yang disediakan untuk melayani anggota masyarakat.24 

Bisnis dapat pula diartikan berdasarkan konteks organisasi atau 

perusahaan, yaitu: usaha yang dilakukan organisasi atau perusahaan dengan 

menyediakan produk barang atau jasa dengan tujuan memperoleh nilai lebih 

(value added). Karena perusahaan yang menyediakan produk barang atau jasa 

dengan tujuan memperoleh laba (perusahaan profit oriented), pastinya prospek 

 
22 Ernawan, Etika Bisnis, 11. 
23 Muhammad dan Alimin, Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam 

(Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), 56. 
24 Priansa, Manajemen Bisnis, 111. 
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dalam menghasilkan laba selalu memperhitungkan perbedaan penerimaan 

pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Maka laba di sini merupakan 

pemicu bagi pebisnis untuk memulai dan mengembangkan bisnis. 

Bagaimanapun juga pebisnis mendapatkan laba dari risiko yang diambil ketika 

menginvestasikan sumber daya yang meliputi modal, keahlian atau skill, dan 

waktu.25 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa, pelaku 

bisnis akan melakukan tiga hal aktivitas bisnis yaitu dalam bentuk 

memproduksi dan atau mendistribusikan barang, mencoba memuaskan 

keinginan konsumen, dan mencari profit (keuntungan). 

Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada tiga hal, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bisnis Skala Kecil 

Kategori dalam bisnis skala kecil yaitu omset yang diperoleh 

biasanya relatif kecil dengan akses modal dan pemasaran yang terbatas. 

Bisnis ini biasanya dilakukan oleh individu, keluarga, atau kelompok kecil 

tertentu yang menghasilkan barang atau jasa dalam jumlah yang terbatas. 

Misalnya, pedagang kaki lima. 

2. Bisnis Skala Besar 

Bisnis skala besar adalah bisnis yang dimiliki individu, keluarga, 

maupun kelompok tertentu, yang menghasilkan barang atau jasa dalam 

 
25 Ernawan, Etika Bisnis, 20. 
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jumlah besar dan terdistribusi secara luas. Misalnya pabrik, jasa 

transportasi, hotel, dan sebagainya. 

3. Bisnis dalam Struktur Ekonomi Negara 

Bisnis pada kategori ini mencakup usaha yang dilakukan oleh 

pihak pemerintah dan swasta baik yang mengejar laba ataupun tidak.26 

Manusia memiliki beragam kebutuhan ataupun keinginan dalam 

hidunya, untuk memenuhi kedua hal tersebut pastinya dapat dipenuhi melalui 

kegiatan bisnis. Jadi salah satu tujuan utama dari bisnis ialah untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan (needs and wants) manusia. Sedangkan tujuan 

lainnya dari bisnis adalah memperoleh keuntungan atau laba, sehingga 

dibutuhkan keberanian untuk memikul resiko dalam menanam modal untuk 

kegiatan bisnisnya.27 Hal ini dapat juga dikatakan sebagai kegiatan bisnis 

yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented). 

Selain kegiatan bisnis yang berorientasi pada keuntungan (profit 

oriented), ada juga bisnis yang berorientasi pada sosial atau disebut juga 

dengan sosial oriented. Pada orientasi ini, aktivitas bisnis yang dilakukan 

tidak mengejar sebuah keuntungan atau profit. Namun juga memerlukan 

bantuan guna menjaga kelangsungan kegiatan bisnisnya, seperti bisnis milik 

pemerintah yang memberikan layanan jasa untuk masyarakat atau bisnis yang 

dilakukan oleh yayasan amal dan sosial.28 

Sebagai cabang dari filsafat etika, maka etika bisnis tidak lain 

merupakan penerapan prinsip-prinsip etika dengan pendekatan filsafat dalam 

 
26 Priansa, Manajemen Bisnis, 112. 
27 Buchari Alma, Pengantar Bisnis (Bandung: Alfabeta, 2018), 23. 
28 Ibid., 23. 
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kegiatan dan program bisnis. Karenanya semua teori tentang etika dapat 

dimanfaatkan untuk membahas tentang etika bisnis. Aspek yang dominan dari 

semua kata etika bisnis bermuara pada perilaku bermoral dalam kegiatan 

bisnis.29 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, etika bisnis adalah 

seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komitmen 

padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-

tujuan bisnisnya dengan baik. Jadi dengan adanya etika bisnis maka dapat 

membekali pelaku bisnis tentang pemahaman apa yang benar untuk 

diterapkan dan apa yang salah untuk tidak diterapkan dalam aktivitas 

bisnisnya.30 

Maka dari itu, seorang pelaku bisnis diharuskan mampu menerapkan 

prinsip-prinsip etika bisnis dalam aktivitas bisnisnya, agar tidak ada salah satu 

pihak yang merasa dirugikan. Dengan hal tersebut, akan tercipta suasana 

bisnis yang positif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pelaku 

bisnis akan diuntungkan dengan mendapatkan loyalitas konsumen atau 

pelanggan, sedangkan konsumen akan diuntungkan dengan mendapatkan 

kepuasan.  

 

 

 

 

 
29 Ernawan, Etika Bisnis, 23. 
30 Faisal Badroen, dkk, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 

16. 
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B. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis 

Dalam bisnis sangat diperlukan etika atau moral agar bisnis yang 

dijalankan berlangsung secara teratur, terarah, dan bermartabat.31 Secara 

umum, prinsip-prinsip yang dipakai dalam bisnis tidak akan pernah lepas dari 

kehidupan keseharian. Namun prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis 

sesungguhnya adalah implementasi dari prinsip etika pada umumnya. Oleh 

karena itu, pelaku bisnis harus mampu menerapakan prinsip-prinsip etika 

bisnis dalam aktivitas bisnisnya. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu sebagai 

berikut:32 

1. Prinsip Otonomi 

Otonomi adalah kemampuan manusia untuk mengambil keputusan 

dan bertindak berdasarkan keselarasan  tentang apa yang dianggapnya baik 

untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang 

diambil.33 Pebisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya 

akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Pebisnis ini tahu 

mengenai bidang kegiatannya, situasi yang dihadapinya, sadar dan tahu 

akan keputusan yang diambilnya serta risiko atau akibat yang akan timbul 

baik bagi dirinya dan perusahaannya maupun bagi pihak lain. Hal ini 

dikarenakan semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara 

 
31 Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, Islamic Economics & Finance (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2012), 219. 
32 Ernawan, Etika Bisnis, 35. 
33 Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Bandung: Alfabeta, 2013), 37. 
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matang. Dalam kaitan ini salah satu contohnya pebisnis atau perusahaan 

memiliki kewajiban terhadap konsumen, di antaranya adalah:34 

a. Memberikan produk atau jasa dengan kualitas yang terbaik dan sesuai 

dengan tuntutan mereka; 

b. Memperlakukan konsumen secara adil dalam transaksi; 

c. Membuat setiap usaha menjamin mengenai kesehatan dan keselamatan 

konsumen; 

d. Perusahaan harus menghormati martabat konsumen dalam 

menawarkan, memasarkan, dan mengiklankan produk. 

Untuk bertindak otonom, diandaikan ada kebebasan untuk 

mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang 

menurutnya terbaik, karena kebebasan adalah unsur hakiki dari prinsip 

otonomi. Unsur lainnya dari prinsip otonomi adalah tanggungjawab, 

karena pebisnis otonom harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan 

dan tindakannya. Kesediaan bertanggungjawab merupakan ciri khas dari 

makhluk bermoral dan tanggungjawab di sini adalah tanggungjawab pada 

diri kita sendiri dan tentunya pada stakeholder.35 

2. Prinsip Kejujuran 

Dalam prinsip ini, kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu 

bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol kepada konsumen, dalam 

hubungan kerja, dan sebagainya.36 Hal ini memberikan inisiatif bahwa 

berlaku jujur dalam berbisnis merupakan salah satu penyebab keberkahan 

 
34 Ernawan, Etika Bisnis, 35. 
35 Ibid., 36. 
36 Aziz, Etika Bisnis, 37. 
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usaha.  Karena dengan sifat kejujuran mampu membangun kepercayaan 

dan integritas antara pelaku bisnis.37 Selain itu, kejujuran menuntut adanya 

keterbukaan dan kebenaran. Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang 

berkaitan dengan kejujuran: 

a. Kejujuran relevan dengan pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan 

kontrak. Pelaku bisnis disini secara a priori saling percaya satu sama 

lain, bahwa masing-masing pihak jujur melaksanakan janjinya. Karena 

jika salah satu pihak melanggar, maka tidak mungkin lagi pihak yang 

dicuranginya mau bekerjasama lagi, dan pihak pengusaha lainnya akan 

tahu dan tentunya malas berbisnis dengan pihak yang bertindak curang 

tersebut. 

b. Kejujuran relevan dengan penawaran barang dan jasa dengan mutu dan 

harga yang baik. Kepercayaan konsumen adalah prinsip pokok dalam 

berbisnis. Karena jika ada konsumen yang merasa tertipu, tentunya hal 

tersebut akan menyebar dan menyebabkan konsumen tersebut beralih 

ke produk lain. 

c. Kejujuran relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu 

perusahaan yaitu antara pemberi kerja dan pekerja, dan berkait dengan 

kepercayaan. Perusahaan akan hancur jika kejujuran karyawan ataupun 

atasannya tidak terjaga.38 

Kemudian pada prinsip ini mampu membuat ketenangan hati bagi 

orang yang melaksanakannya. Kejujuran pada seorang pelaku bisnis akan 

 
37 Usman, Islamic Economics, 220. 
38 Ernawan, Etika Bisnis, 36. 
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membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengannya. Dalam 

hal berbisnis, pemupukan relasi (hubungan) sangat diperlukan, sebab relasi 

ini akan membantu kemajuan bisnis dalam jangka pendek maupun 

panjang.39  

Berbisnis dengan cara yang tidak jujur maka menggambarkan 

perbuatan nista, sebab bisnis ini dapat menghilangkan nilai kemartabatan 

manusia yang mulia. Oleh karena itu, para pelaku bisnis sangat dianjurkan 

untuk menerapkan prinsip kejujuran dalam hal berbisnis. Dengan adanya 

kejujuran maka para konsumen akan memberikan rasa kepercayaan yang 

tinggi kepada pebisnis. Hal ini dapat berdampak positif bagi pebisnis salah 

satunya dalam segi peningkatan reputasi perusahaan. 

3. Prinsip Keadilan 

Prinsip ini menuntut agar setiap orang dalam berbisnis 

diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing  dan tidak ada yang 

boleh dirugikan.40 Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan 

kepentingannya. Salah satu teori mengenai keadilan yang dikemukakan 

oleh Aristoteles adalah: 

a. Keadilan legal. Ini menyangkut hubungan antara individu atau 

kelompok masyarakat dengan negara. Semua pihak dijamin untuk 

mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Secara khusus dalam bidang bisnis, keadilan legal menuntut agar 

negara bersikap netral dalam memperlakukan semua pelaku ekonomi, 

 
39 Priansa, Manajemen Bisnis, 387. 
40 Aziz, Etika Bisnis, 36. 
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negara menjamin kegiatan bisnis yang sehat dan baik dengan 

mengeluarkan aturan hukum bisnis yang berlaku secara sama bagi 

semua pelaku bisnis. 

b. Keadilan komunitatif. Keadilan ini mengatur hubungan yang adil 

antara orang yang satu dengan yang lain. Keadilan ini menyangkut 

hubungan vertikal antara negara dengan warga negara, dan hubungan 

horizontal antar warga negara. Dalam bisnis keadilan ini berlaku 

sebagai kejadian tukar, yaitu menyangkut pertukaran yang fair antara 

pihak-pihak yang terkait. 

c. Keadilan distributif. Atau disebut juga dengan keadilan ekonomi, yaitu 

distribusi ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi semua warga 

negara. Dalam dunia bisnis keadilan ini berkaitan dengan prinsip 

perlakuan yang sama sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam 

perusahaan yang juga adil dan baik.41 

Demikian pula, prinsip keadilan juga harus diterapkan dalam relasi 

eksternal perusahaan maupun internal perusahaan agar diperlakukan sesuai 

dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada 

pihak yang merasa dirugikan atas hak dan kepentingannya. 

4. Prinsip Saling Menguntungkan 

Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling 

menguntungkan satu sama lain.  Dengan demikian sebagai perusahaan 

pastilah menginginkan keuntungan dan sebagai konsumen juga  ingin 

 
41 Ernawan, Etika Bisnis, 37. 
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mendapatkan barang atau jasa yang memuaskan (menguntungkan dalam 

bentuk harga dan kualitas produk yang baik). Oleh karena itu, sebaiknya 

bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan antara perusahaan dengan 

konsumennya. Maka, dalam bisnis yang kompetitif, prinsip ini menuntut 

persaingan bisnis haruslah bisa melahirkan suatu win-win solution.42 

5. Prinsip Integritas Moral 

Prinsip ini diyakini sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku 

bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnisnya dengan tetap menajga 

nama baiknya atau nama baik perusahaannya. Dengan kata lain, prinsip ini 

merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan 

untuk menjadi yang terbaik dan dibanggakan. Dan itu tercermin dalam 

seluruh pelaku bisnisnya dengan siapa saja, baik ke luar maupun ke dalam 

perusahaan. 

Dari kelima prinsip yang telah dipaparkan di atas, prinsip keadilanlah 

yang merupakan prinsip yang paling penting dalam berbisnis. Prinsip ini 

menjadi dasar dan jiwa dari semua aturan bisnis, walaupun prinsip lainnya 

juga tidak akan terabaikan. Karena dalam prinsip keadilan khususnya keadilan 

komutatif berupa no harm, bahwa sampai tingkat tertentu, prinsip ini telah 

mengandung semua prinsip etika bisnis lainnya. Karena orang yang jujur tidak 

akan merugikan orang lain, orang yang mau saling menguntungkan dengan 

pihak lain, dan bertanggungjawab untuk tidak merugikan orang lain tanpa 

alasan yang diterima dan masuk akal. 

 
42 Ernawan, Etika Bisnis, 37. 
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Kemudian Rasulullah saw. juga mengajarkan pada umatnya untuk 

menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis. Penerapan prinsip ini beliau lakukan 

dalam mengelola kegiatan dagangnya. Adapun penjelasannya yaitu sebagai 

berikut: 

1. Shiddiq, maknanya yaitu mempunyai kejujuran dalam berbisnis dan selalu 

melandasi ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan atas dasar nilai-nilai 

kebaikan, meskipun menghadapi tantangan dan godaan. 

2. Fathanah, berarti mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam 

segala tugas dan kewajibannya sebagi pelaku bisnis. Sifat ini mampu 

menimbulkan kretaivitas dan kemampuan melakukan berbagai macam 

inovasi yang bermanfaat. 

3. Amanah, maksudnya yaitu pelaku bisnis harus mempunyai tanggung 

jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Amanah ditampilkan 

dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan kebaikan 

dalam segala hal. 

4. Tabligh, maknanya yaitu para pelaku bisnis harus memapu mengajak 

sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan 

ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.43 

C. Tujuan Etika Bisnis 

Selama etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, 

benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas, ada 

 
43 Buchari, Islamic Economics, 236. 
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beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai tujuan umum dari studi etika 

bisnis, yaitu sebagai berikut: 

1. Menanamkan keasadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis. 

2. Memperkenalkan argumentasi-argumentasi moral di bidang ekonomi dan 

bisnis serta cara penyusunannya. 

3. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan 

profesi.44 

Dengan demikian, maka ketiga tujuan tersebut dari studi etika bisnis 

diharapkan dapat membekali para stakeholders parameter yang berkenaan 

dengan hak, kewajiban, dan keadilan sehingga bekerja secara profesional demi 

mencapai produktivitas dan efisiensi kerja yang optimal. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Syahata bahwa etika bisnis 

Islam mempunyai fungsi substansial yang dapat membekali para pelaku bisnis 

beberapa hal berikut ini: 

1. Mengembangkan kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan, dan 

menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik 

ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari risiko. 

2. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab 

pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, 

masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah 

swt. 

 
44 Badroen, Etika Bisnis, 22. 
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3. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat 

menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada 

pihak peradilan. 

4. Kode etik dapat memberi konstribusi dalam penyelesaian banyak 

persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis, antara pelaku bisnis 

dengan masyarakat dalam tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat 

membangun persaudaraan dan kerja sama antara mereka semua. 

5. Kode etik dapat membantu mengembangkan kurikulum pendidikan, 

pelatihan, dan seminar yang diperuntukkan bagi pelaku bisnis yang 

menggabungkan nilai-nilai, moral, dan perilaku baik dengan prinsip-

prinsip bisnis kontemporer. 

6. Kode etik ini dapat mempresentasikan bentuk aturan Islam yang konkret 

dan bersifat kultural sehingga dapat mendeskripsikan komprehensif dan 

orisinalitas ajaran Islam yang dapat diterapkan di setiap zaman dan tempat, 

tanpa harus bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi.45 

D. Pelayanan Konsumen 

Dalam kaitannya dengan pelayanan, ada dua istilah yang perlu 

diketahui, yaitu melayani dan pelayanan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) pengertian melayani adalah membantu menyiapkan 

(mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Sedangkan pengertian pelayanan 

adalah usaha melayani kebutuhan orang lain.46 

 
45 Ibid., 24. 
46 M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah (Bandung: Alfabeta, 

2010), 211. 
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Menurut Gronroos, pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian 

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi 

sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-

hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang 

dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. 

Secara singkat pelayanan merupakan produk-produk yang tidak dapat diraba 

yang melibatkan usaha manusia dan menggunakan peralatan.47 Dari 

pengertian di atas, dapat diketahui bahwa ciri utama dari pelayanan adalah 

tidak dapat diraba dan melibatkan upaya manusia (karyawan) atau peralatan 

lain yang disediakan oleh perusahan penyelenggara pelayanan.  

Pada dasarnya pelayanan adalah kegiatan yang ditawarkan oleh 

organisasi atau perorangan kepada konsumen, yang bersifat tidak berwujud 

(abstrak) dan tidak dapat dimiliki. Adapun karakteristik tentang pelayanan 

agar menjadi dasar dalam memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu: 

1. Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan 

sifatnya dengan barang jadi. 

2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan 

pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial. 

3. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara 

nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat 

yang sama.48 

 
47 Ratminto Dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2018), 2. 
48 Al Arif, Dasar-Dasar, 211. 
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Atep Adya Brata (2003) menyatakan bahwa service adalah singkatan 

yang mempunyai arti sebagai berikut: 

1. S (self awareness) : Menanamkan kesadaran diri sehingga dapat 

memahami posisi, agar memberikan pelayanan dengan cepat, benar, dan 

akurat. 

2. E (euthusiasm) : Melaksanakan pelayanan dengan penuh gairah. 

3. R (reform) : Memperbaiki kinerja pelayanan dari waktu ke waktu. 

4. V (Value) : Memberikan pelayanan yang mempunyai nilai tambah. 

5. I (impressive) : Menampilkan diri secara menarik tetapi tidak berlebihan. 

6. C (care) : memberikan perhatian atau kepedulian kepada pelanggan  

(konsumen) secara optimal. 

7. E (Evaluation)  : Mengevaluasi pelaksanaan layanan yang sudah berikan.49 

Dalam proses pelayanan, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan, 

yaitu antara lain: 

1. Penyedia layanan 

Penyedia layanan adalah pihak yang diberi tugas untuk memberikan suatu 

layanan tertentu kepada konsumen atau pelanggan, baik berupa layanan 

dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang atau jasa. 

2. Penerima layanan 

Penerima layanan adalah mereka yang disebut sebagai konsumen atau 

pelanggan yang menerima layanan dari penyedia layanan. 

 

 
49 Ibid., 212. 
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3. Jenis dan bentuk layanan 

Jenis dan bentuk layanan yaitu baik berupa layanan barang atau jasa.50 

Selain itu, pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah 

excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik dan 

atau pelayanan terbaik. Dikatakan sangat baik atau terbaik, karena sesuai 

dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang 

memberikan pelayanan serta memuaskan pelanggan. Instansi pelayanan harus 

memiliki standar pelayanan yang dapat menjadi ukuran  dalam memuskan 

pelanggan.51 

Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu 

pembakuan pelayanan yang baik. Dalam standar pelayanan juga terdapat baku 

mutu pelayanan. Adapun pengertian mutu merupakan kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lungkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkan.52 

Dalam memenuhi kepuasan atau keinginan pelanggan, ada beberapa 

langkah strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mewujudkan 

pelayanan prima, yaitu antara lain: 

1. Mengimplementasikan visi dan misi pelayanan pada semua level yang 

terkait pelaksanaan pelayanan kepada konsumen. 

2. Hakikat pelayanan prima disepakati untuk dilaksanakan oleh karyawan 

yang ditugaskan melayani konsumen. 

 
50 Ibid., 213. 
51 Al Arif, Dasar-Dasar, 211. 
52 Ibid., 212. 
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3. Mendukung pelaksanaan pelayanan prima dan menciptakan lingkungan 

yang dapat memotivasi anggota perusahaan atau organisasi untuk 

melaksanakan pelayanan prima. 

4. Pelaksanaan pelayanan prima didukung dengan sumber daya manusia dan 

teknologi yang canggih yang tepat guna. 

5. Menerbitkan standar pelayanan prima agar dijadikan pedoman melayani 

dan panduan bagi konsumen yang memerlukan pelayanan.53 

Setiap penyelenggaraan pelyanan publik harus memiliki standar 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 

penerima pelayanan. Standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: 

1. Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan 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 rinciannya yang ditetapkan dalam 

proses pemberian pelayanan. 

4. Produk pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

 
53 Sedarmayanti, Manajemen dan Komponen Terkait Lainnya (Bandung: Refika Aditama, 

2012), 124. 
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5. Sarana dan prasarana 

Penyediaan sarana dan prasaranan pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan. 

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 

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

dibutuhkan.54 

Perusahaan yang memenuhi standar-standar pelayanan yang 

ditetapkan dalam melayani konsumen, maka konsumen akan merasakan 

kualitas pelayanan yang diberikan. 55 Kaitannya dengan kualitas pelayanan, 

ukurannya bukan hanya ditentukan oleh pihak yang dilayani, karena 

merekalah yang menikmati layanan sehingga dapat mengukur kualitas 

pelayanan berdasarkan harapan-harapan mereka dalam memenuhi 

kepuasannya. Dengan hal itu, terdapat lima kriteria pokok kualitas pelayanan 

yaitu sebagai berikut:56 

1. Bentuk fisik (Tangibles) 

Yaitu kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya 

pada pelanggan. Penampilan dan kemampuan sarana prasarana  fisik 

perusahaan serta lingkungan sekitarnya. 

2. Kehandalan (Reability) 

Yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai 

dengan yang dijanjikan. 

 
54 Winarsih, Manajemen Pelayanan, 24. 
55 Al Arif, Dasar-Dasar, 220. 
56 Harman Malau, Manajemen Pemasaran (Bandung: Alfabeta, 2017), 67. 
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3. Ketanggapan (Responsiveness) 

Yaitu kemampuan perusahaan untuk menolong konsumen dan 

ketersediaan untuk melayaninya dengan baik. 

4. Jaminan (Assurance) 

Yaitu Kemampuan pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa 

percaya konsumen pada perusahaan. 

5. Empaty (Empathy) 

Yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 

yang diberikan kepada para nasabah dengan berupa memahami keinginan 

konsumen. 57 

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan sebuah 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan atau 

keinginan konsumen yang sifatnya tidak berwujud. Dalam melayani konsumen 

terdapat beberapa standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia 

layanan. Dengan terpenuhinya standar tersebut maka dapat berpengaruh 

terhadap kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini hanya bisa diukur oleh 

konsumen sebab merekalah yang merasakan atau menikmati layanan 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 
57 Ibid, 221. 
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BAB III 

GAMBARAN PELAYANAN KONSUMEN PADA BUS AKDP PT 

MADJOE MUDA MANDIRI 

 

A. Profil PT Madjoe Muda Mandiri Madiun 

1. Sejarah Berdirinya PT Madjoe Muda Mandiri Madiun 

Perusahaan Otobus atau disingkat dengan PO merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi angkutan umum. Di 

Indonesia, khususnya di terminal Selo Aji Ponorogo terdapat banyak 

perusahaan otobus yang transit untuk mencari penumpang atau 

menurunkan penumpang, salah satunya yaitu PO Madjoe Muda Mandiri 

Madiun atau lebih dikenal masyarakat atau penumpang dengan sebutan PO 

Cendana. 

PO Madjoe Muda Mandiri didirikan pada tanggal 13 maret 1982. 

Saat ini yang PO nya dimiliki oleh Ibu Suprihatin. Kemudian pada tanggal 

14 Maret 2013 beralih nama dari PO menjadi PT. Hal ini dikarenakan ada 

ketentuan dari Dinas Perhubungan, bahwasannya untuk Perusahaan 

Otobus (PO) beralih menjadi PT (Perseroan Terbatas). Perusahaan ini 

terletak di desa Kaibon, kecamatan Geger, kabupaten Madiun.58 Awalnya 

berdiri, PT Madjoe Muda Mandiri memiliki beberapa unit bus yang 

melayani trayek Ponorogo – Madiun dengan jenis bus ukuran sedang. PT 

bus yang didirikan Ibu Suprihatin mulanya berjenis AKDP (Antar Kota 

 
58 Suprihatin, Wawancara, 09 Juli 2019. 
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Dalam Provinsi). Sedangkan saat ini selain melayani jenis AKDP, juga 

mulai melayani jenis AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) yaitu trayek 

Ponorogo – Jakarta. Sedangkan tipe bus AKDP yaitu melayani trayek 

Ponorogo – Madiun, Ponorogo – Surabaya, Ngawi – Bojonegoro, dan 

Madiun – Blitar. 

Pemilik PT Madjoe Muda Mandiri mengatakan saat ini hanya 

mengoperasikan 30% dari jumlah 79 bus dikarenakan  beberapa faktor, 

yaitu antara lain:59 

a. Menurunnya jumlah kru yang dimiliki 

Di perusahaan ini jumlah kru yang diharuskan untuk setiap 

armada bus yaitu sebanyak 3 orang, dengan perincian sopir, kernet, 

dan kondektur. Dari ketiga kru tersebut, masing-masing memiliki tugas 

yang berbeda-beda. Tugas untuk sopir yakni mengemudikan bus agar 

bus sampai pada tujuan. Sementara kernet tugasnya yaitu mencari 

penumpang, membersihkan bus, membantu menaikkan dan 

menurunkan barang bawaan penumpang. Sedangkan untuk kondektur 

tugasnya menarik karcis pada penumpang. 

Pemilik perusahaan mengatakan, menurunnya jumlah kru yang 

dimiliki karena sulitnya mencari kru yang bersifat jujur dan tekun. 

Karena seringkali kedapatan kru yang bertindak tidak jujur dengan 

tidak memberikan karcis agar uang bisa masuk kantong sendiri. 

Menurutnya, untuk hukuman bagi kru yang kedapatan bertindak 

 
59 Suprihatin, Wawancara, 09 Juli 2019. 
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tersebut maka awalnya akan mendapatkan peringatan terlebih dahulu, 

kemudian hukuman terberatnya akan ditempatkan bagian garasi seperti 

mengelas besi tua, mengecat bus, membersihkan garasi, dan lain 

sebagainya. 

b. Tidak akan efektif jika dijalankan semua 

Menurut pemiliknya, jika 79 bus yang dimiliki akan 

dioperasikan semua maka hasilnya tidak akan efektif. Sebab 

pengeluaran untuk bus bisa melebihi dari pendapatan. Pengeluarannya 

seperti untuk membeli bahan bakar, biaya perawatan, biaya gaji untuk 

kru setiap armada bus. Sedangkan di sisi lain, dengan banyaknya bus 

yang dijalankan nantinya dapat kesulitan mendapatkan penumpang. 

Selain itu, nantinya juga akan memerlukan kru untuk masing-masing 

armada. Hal inilah yang nantinya dapat menjadikan pembengkakan 

biaya gaji. 

c. Banyaknya persaingan dari PT bus yang lain. 

Sebuah bisnis pastinya tidak akan terhindar dari yang namanya 

persaingan. Persaingan bisnis merupakan suatu hal yang wajar di 

kalangan bisnis dalam bersaing mengenalkan produk, mendapatkan 

ataupun mempertahankan konsumen. Menurut pemilik PT Madjoe 

Muda Mandiri adanya persaingan membuat beliau harus menurunkan 

jumlah armada bus yang dioperasikan, hal ini menyebabkan bus-bus 

akan mangkrak di garasi. Hingga saat ini banyak pesaing-pesaing yang 
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muncul untuk bersaing bisnis dengan PT miliknya. Seperti, PT. Restu 

Panda, PT. Jaya Ponorogo, PT. Harapan Jaya, dan sebagainya. 

Ditengah perjalanan dalam menjalankan usahanya, perusahaan 

beliau mengalami naik turun karena banyak kritikan dari penumpang 

sebab mendapatkan pelayanan yang belum maksimal serta juga adanya 

persaingan dari PT bus yang lain dalam hal bersaing mendapatkan 

penumpang.60 Namun berkat kegigihannya beliau, hingga saat ini PT 

Madjoe Muda Mandiri masih tetap eksis dalam dunia transportasi 

angkutan umum. 

2. Struktur Organisasi PT Madjoe Muda Mandiri Madiun 

PT Madjoe Muda Mandiri memiliki struktur organisasi yang dibuat 

oleh bagian personalia, kemudian disetujui oleh manager umum, dan 

diketahui oleh manager representative. Adapun struktur organisasinya 

yaitu sebagai berikut: 

a. Direktur Utama 

b. Direktur Keuangan 

c. Manager Umum 

d. Manajer Representative 

1) Sekretaris MR 

2) Document Center 

e. Koordinator Audit Mutu Internal 

f. Sekretaris 

 
60 Suprihatin, Wawancara, 09 Juli 2019. 
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g. Kepala Operasional 

1) Admin Operasional 

2) Ka. Jalur Selatan 

3) Ka. Jalur Utara 

4) Ka. Jalur Patas 

5) Ka. Jalur (PO – Surabaya) 

6) Ka. Jalur Jakarta 

h. Koordiantor Kontrol 

i. Kepala Teknik 

1) Staf TQC 

2) Admin Teknik 

3) Staf Perawatan 

4) Mandor Bus Besar 

5) Mandor Bus Kecil 

6) Mandor Malam 

7) Mandor Karoseri 

8) Mandor Pengadaan 

j. Kepala Logistik 

1) Staf Logistik 

a) Pembelanjaan 

2) Korlap Gudang 

a) Staf Pelayanan Gudang 

b) Admin Gudang 
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k. Accounting 

1) Finance 

2) Admin Keuangan Cabang 

l. Kepala Personalia 

1) Kepala Security 

a) Security Unit 2 

b) Security Unit 3 

c) Security Unit 5 

d) Security Unit Ponorogo 

2) Staf Personalia 

3) LAKA 

4) Kebersihan 

5) Staf Umum61 

3. Jumlah Armada Bus PT Madjoe Muda Mandiri Madiun 

Dalam melayani penumpang, perusahaan ini memiliki 79 unit 

armada bus dengan berbagai macam merek dan ukuran. Untuk mereknya 

yaitu meliputi Nissan, Merci, Hino, Mitsubishi, dan Hyundai. Sedangkan 

ukurannya meliputi ukuran besar, sedang, maupun kecil. Namun kebijakan 

dari perusahaan sendiri yaitu hanya mengoperasionalkan 30% dari 79 

armada bus dengan mempertimbangkan keefektifan. Jadi yang 

dioperasikan oleh perusahaan sekitar 24 armada bus. 

 
61 Suprihatin, Wawancara, 09 Juli 2019. 
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Perbedaan ukuran bus besar, sedang, dan kecil yaitu pada jumlah 

kursi penumpang yang disediakan dalam bus. Pada ukuran besar 

dilengkapi dengan jumlah kursi sebanyak 55-60 unit kursi, sementara 

untuk ukuran sedang terdapat 39 unit kursi, sedangkan untuk bus ukuran 

kecil jumlah kursinya tidak jauh berbeda dengan bus ukuran sedang yakni 

sebanyak 34 unit kursi atau hanya selisih 5 kursi dari bus sedang. 

Selanjutnya jumlah bus berukuran besar ada 39 unit dengan jenis 

patas sebanyak 20 unit dan jenis ekonomi sebanyak 19 unit. Sedangkan 

bus yang berukuran sedang berjumlah 12 dan sisanya jenis bus ukuran 

kecil sebanyak 28. Sementara bus yang tidak dioperasionalkan hanya 

diletakkan di garasi yang terdapat di kabupaten Madiun, Ponorogo, dan 

Ngawi. Sedangkan bus yang mesinnya sudah tua atau tidak layak untuk 

dioperasionalkan maka akan diambil besi-besi tuanya kemdudian akan 

dirongsokkan.62 

B. Pelayanan Konsumen pada Bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri 

PT Madjoe Muda Mandiri dalam melayani konsumen atau penumpang 

memiliki dua jenis pelayanan transportasi, yaitu kelas patas (cepat terbatas) 

dan biasa (ekonomi). Perbedaan dari kelas patas dan ekonomi yaitu pada bus 

kelas patas tarif lebih mahal dibandingkan dengan jenis ekonomi, selain itu 

perjalanannya lebih cepat dibandingkan jenis ekonomi. Kemudian perusahaan 

bus ini hanya melayani trayek Ponorogo – Madiun, Ponorogo – Surabaya, 

Jakarta – Ponorogo, dan Ngawi – Bojonegoro, dan Madiun – Blitar.  

 
62 Dartik, Wawancara, 09 Juli 2019. 
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Bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri atau yang sering dikenal dengan 

sebutan “Bus Beruang Putih” merupakan bus dengan trayek Ponorogo – 

Surabaya PP. Bus ini termasuk golongan dari jenis AKDP, yakni bus yang 

melayani antar kota yang masih dalam provinsi. Bus ini dikenal dengan 

sebutan “Beruang Putih” oleh para konsumen atau penumpang, karena ikon 

dalam eksterior bus merupakan hewan beruang putih kemudian diberi 

background dengan warna hijau tanaman. Dalam operasinya, bus ini 

mempunyai 10 armada bus kelas patas dan 6 armada bus kelas biasa 

(ekonomi). Akan tetapi perusahaan ini hanya mengoperasikan sebanyak 3-4 

armada bus setiap harinya yang berangkat dari garasi (lokasi timur perempatan 

Sarpon Ponorogo). Selanjutnya setiap bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri 

sehari hanya melayani satu kali PP (Pulang Pergi) dengan trayek Ponorogo – 

Surabaya. Dari Ponorogo ke Surabaya bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri 

berangkat mulai dari Terminal Selo Aji kemudian jika dari Surabaya maka 

pulangnya melalui Terminal Bungurasih. 

Berbicara terkait pelayanan bus, maka ada dua pembahasan terkait 

pelayanan, yaitu: 

1. Pelayanan di luar bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri 

Pelayanan di luar bus merupakan bentuk pelayanan yang diberikan 

atau ditawarkan oleh kru bus kepada calon penumpang. Pelayanan ini 

pastinya terkait dengan pelayanan informasi. Berdasarkan pengamatan 

penulis, bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri memiliki cara tersendiri 

untuk melayani konsumen atau calon penumpang di luar bus, yakni 
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dengan berhenti di terminal Selo Aji Ponorogo kemudian para kru mencari 

konsumen dengan berkeliling menawarkan jasanya selain itu juga ada calo 

yang ikut membantu kru. Sejumlah kru dari bus AKDP PT Madjoe Muda 

Mandiri bergerak berbagi tugas yakni sebagai timer dan pembawa tiket. 

Adapun yang bertugas sebagai timer bus yaitu memberitahukan kepada 

calon konsumen atau penumpang bahwa bus terebut akan berangkat pada 

jam sekian. 

Sedangkan kru yang sebagai pemegang tiket tugasnya yaitu akan 

menunjukkan kepada calon penumpang bahwa bus ini merupakan bus 

dengan tarif biasa (ekonomi) bukan patas. Bahkan tanpa segan tiket 

tersebut akan ditunjukkan langsung kepada calon penumpang untuk 

meyakinkannya. Tetapi kenyataannya bus ini ketika berhenti di terminal 

Selo Aji menempati wilayah untuk bus patas dan juga ada salah satu bus 

yang terdapat tulisan tarif biasa yang diletakkan di kaca bus. Padahal 

sesuai dengan peraturan bahwa tarif tiket untuk bus patas atau ekonomi itu 

berbeda. Berkaitan dengan ketepatan waktu berangkat, bus ini memang 

benar-benar berangkat sesuai dengan arahan kru yang bertugas sebagai 

timer, berapapun jumlah penumpangnya.63 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dartik, beliau 

mengatakan bahwa ketika mencari penumpang, kru bus memang benar-

benar diharuskan memberikan informasi tarif tiket pada penumpang sesuai 

 
63 Penulis, Observasi, 20 Juli 2019. 
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dengan kelas busnya. Hal ini memang sudah ketentuan yang dilakukan 

ketika mencari atau melayani penumpang di luar bus.64 

Kemudian bapak Suprianto menambahkan, bahwa ketika mencari 

penumpang, pihak kru bus memberikan pelayanan informasi tarif tiket 

pada penumpang sesuai dengan kelas busnya. Ini memang sudah sesuai 

aturan dari perusahaan. Selanjutnya terkait tarif tiket, pihak kru memang 

menerapkan aturan dari perusahaan, kalau busnya menggunakan tarif biasa 

maka tarifnya juga harus biasa. Begitu juga jika busnya tarifnya patas, 

maka untuk penumpang juga ditarik patas.65 

Menurut Pipit Yuli Astuti mengatakan bahwa saat di terminal, ada 

kru bus dari bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri menawarkan jasanya 

kepadanya. Dan saat itu kru busnya mengatakan bahwa tarif tiket busnya 

merupakan menggunakan tarif biasa (ekonomi).66 Hal yang sama juga 

dirasakan oleh penumpang bernama Muhammad Aziz dan Mevianti Nur 

Rahma, yaitu saat di terminal Bungurasih Surabaya, ada kru bus dari bus 

AKDP PT Madjoe Muda Mandiri menawarkan jasanya dan 

menginformasikan bahwa tarif tiket pada bus tersebut menggunakan tarif 

biasa (ekonomi).67 

2. Pelayanan di dalam bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri 

Ketika dalam bus, pihak kru bus melayani penumpang dengan cara 

menanyai penumpang terkait kemana tujuannya dan disertai dengan 

 
64 Dartik, Wawancara, 09 Juli 2019. 
65 Suprianto, Wawancara, 02 September 2019. 
66 Pipit Yuli Astuti, Wawancara, 10 Januari 2019. 
67 Muhammad Aziz dan Mevianti Nur Rahma, Wawancara, 22 Juli 2019. 
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penyerahan tiket bus. Setelah itu, kru bus benar-benar menurunkan 

penumpangnya sesuai dengan kota atau tempat yang dituju. Selain itu, 

penumpang juga dilayani dengan berbagai fasilitas yakni salah satunya 

audio yang diputar oleh kru bus. 

Selanjutnya, ketika bus sudah berjalan, pihak kru melayani 

penumpang dengan menarik tarif dan memberikan tiket bus kepada 

penumpang. Pihak kru menarik tarif kepada penumpang yakni dengan tarif 

patas. Padahal sebelumnya saat di luar bus penumpang ditawari dengan 

tarif biasa. Dari sinilah sebagian penumpang kecewa dengan pelayanan di 

dalam bus karena tarif tiket yang diberikan merupakan tarif patas. 

Sedangkan sebelumnya saat di luar bus, pihak kru melayani penumpang 

dengan menawarkan tarif biasa (ekonomi). Padahal kenyataannya bus 

AKDP PT Madjoe Muda Mandiri melayani dua kelas yakni patas dan 

ekonomi. Selain itu pada bus kelas patas terdapat tulisan patas yang 

terletak di depan bus bagian atas. Sedangkan bus kelas ekonomi terdapat 

tulisan tarif biasa di kaca bus bagian depan. Karena hal inilah menjadikan 

timbulnya perbincangan terkait pelayanan kurang maksimal pada bus 

AKDP PT Madjoe Muda Mandiri yang tersebar luas di media sosial 

maupun media massa. 

Menurut keterangan yang diungkapkan oleh penumpang bernama 

Pipit Yuli Astuti. Ia mengatakan bahwa saat di dalam bus, kru bus 

melayani penumpang dengan menanyai kota tujuan sekaligus menarik 

karcis. Saat itu ia tujuannya ingin turun di Caruban namun ternyata ia 
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ditarik dengan tarif patas oleh kru bus. Padahal ketika waktu di terminal 

ditawari bahwa bus tersebut menggunakan tarif biasa.68 Hal ini 

menjelaskan bahwa terjadi perbedaan dalam memberikan pelayanan 

informasi tarif tiket ketika di luar dan di dalam bus. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh penumpang yang bernama 

Muhammad Aziz dan Mevianti Nur Rahma. Menurutnya, para kru tidak 

memberikan informasi tarif yang sesuai. Saat di terminal Bungurasih 

Surabaya kru menawarkan tarif biasa (ekonomi). Kemudian saat di dalam 

bus dan ketika sampai di Madiun, kondektur menarik tarif kepadanya 

dengan tarif bus kelas patas yakni sebesar Rp. 50.000, padahal untuk tarif 

biasa Surabaya – Ponorogo yakni sebesar Rp. 26.000. Sedangkan saudara 

Aziz ditarik dengan tarif sebesar yakni Rp. 60.000. Hal inilah yang 

membuatnya penumpang kecewa terkait pelayanan dari kru bus AKDP PT 

Madjoe Muda Mandiri, sebab kru bus tidak memberikan informasi tarif 

tiketnya kepada konsumen atau penumpang dengan jelas sesuai kelas 

busnya.69 

Berdasarkan pelayanan yang dijelaskan di atas, terkait pelayanan 

informasi tarifnya yang berbeda saat melayani di luar dan di dalam bus, Ibu 

Dartik, selaku staff admin perusahaan menegaskan bahwa perusahaan benar-

benar menerapkan tarif tiket bus sesuai dengan kelasnya masing-masing yang 

diatur oleh dinas terkait. Karena dalam peraturan tersebut sudah ditetapkan 

tarif bawah dan atas. Kemudian jika terjadinya ketidaksesuain infromasi tarif, 

 
68 Pipit Yuli Astuti, Wawancara, 10 Januari 2019. 
69 Muhammad Aziz dan Mevianti Nur Rahma, Wawancara, 22 Juli 2019. 
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menurutnya itu karena ulah krunya sendiri. Sebab sering terjadi pengaduan 

semacam ini dan perusahaan menindaknya dengan memberikan peringatan 

atau memindah tugas di bagian garasi. Beliau juga menambahkan bahwa tidak 

semua kru bus seperti itu. Selain itu bagian kantor perusahaan juga tidak tahu 

keadaan di lapangan, jadi beliau mengharapkan adanya pengaduan jika 

mengalami hal seperti itu.70 

Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa pihak perusahaan sudah 

memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan ketika melayani penumpang. 

Seperti pihak kru bus dilengkapi dengan adanya seragam saat bertugas, 

kemudian juga sudah menetapkan jadwal trayek setiap bus yang 

dioperasionalkan dan dilengkapi dengan surat-surat jalan bus, serta tarif tiket 

yang sesuai. Selanjutnya juga mengharuskan pihak kru bus untuk selalu ramah 

dalam melayani penumpang. Dan juga menyediakan nomor pengaduan pada 

bus untuk penumpang yang ingin mengadukan terakit pelayanan pada 

perusahaan.71 

Menurut Dwinoto selaku perwakilan dari Dinas Perhubungan 

Ponorogo yang bertugas di terminal Selo Aji Type A mengatakan bahwa 

untuk semua tarif bus baik kelas patas maupun ekonomi memang sudah diatur 

oleh Dinas Perhubungan bagian provinsi. Jadi jika busnya kelas ekonomi 

maka tarifnya juga harus ekonomi. Sementara itu, jika busnya kelas patas 

tarifnya pun juga dengan tarif kelas patas. Jadi tidak semua bus harus ditarik 

dengan tarif patas. Beliau menambahkan bahwa penumpang harus bisa 

 
70 Dartik, Wawancara, 09 Juli 2019. 
71 Dartik, Wawancara, 09 Juli 2019. 
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membedakan jenis bus kelas patas maupun ekonomi. Salah satu perbedaannya 

yaitu pada kelas patas yakni kursinya berjumlah 40 unit dengan model 2-2, 

sedangkan kelas ekonomi yakni kursinya berjumlah sekitar 55-60 unit kursi 

dengan model 3-2. 

Bapak Dwinoto juga menambahkan bahwa jika memang benar-benar 

mengalami ketidaksesuain tarif atau pelayanan yang diberikan oleh kru bus 

misalnya diturunkan di tengah jalan, maka diharapkan penumpang melakukan 

pengaduan kepada petugas Dinas Perhubungan atau langsung ke 

perusahaannya. Karena tanpa adanya pengaduan dari penumpang, petugas 

tidak akan mengetahuinya, sebab petugas tidak bisa mengawasi saat bus sudah 

berjalan. Apabila melaporkan ke petugas Dinas Perhubungan maka harus 

mengetahui nama PT busnya serta plat nomor kendaraan bus. Dengan hal ini 

petugas bisa langsung menindak PT nya. Karena dengan ditindak langsung PT 

busnya diharapkan memberikan peringatan atau memberhentikan sopir dan 

atau kru. Jika tidak diberhentikan, maka PT busnya bisa mendapatkan 

kerugian, sebab izin jalannya bisa dicabut atau dibekukan oleh petugas Dinas 

Perhubungan. Selain itu setiap penyelenggaraan pelayanan terdapat standarnya 

yang meliputi adanya seragam untuk kru bus, kemudian kru bus harus 

bersikap ramah ketika melayani penumpang baik saat di luar bus maupun di 

dalam bus, kelengkapan surat jalan bus, adanya jadwal trayek, dan juga 

dilengkapi dengan adanya nomor pengaduan.72 

 

 

 
72 Dwinoto, Wawancara, 22 Juli 2019. 
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BAB IV 

ANALISIS ETIKA BISNIS PERSPEKTIF ERNI R. ERNAWAN 

TERHADAP PELAYANAN KONSUMEN PADA BUS AKDP PT MADJOE 

MUDA MANDIRI 

 

A. Analisis Pelayanan Konsumen pada Bus AKDP PT Madjoe Muda 

Mandiri 

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 

bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat 

adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang 

disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk 

memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.73 Dalam sebuah 

pelayanan ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu: 

1. Penyedia layanan yaitu pihak atau perusahaan yang bertugas memberikan 

pelayanan pada konsumen atau pelanggan. 

2. Penerima layanan yaitu pihak yang menggunakan atau menerima layanan 

dari penyedia. 

3. Jenis dan bentuk layanan yaitu berupa layanan barang atau jasa.74 

Setiap penyelenggaraan pelyanan publik harus memiliki standar 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 

penerima pelayanan. Standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: 

 

 
73 Winarsih, Manajemen Pelayanan, 2. 
74 Al-Arif, Dasar-Dasar, 211. 
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1. Prosedur pelayanan 

Prosedur pelayanan 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 rinciannya yang ditetapkan dalam 

proses pemberian pelayanan. 

4. Produk pelayanan 

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

5. Sarana dan prasarana 

Penyediaan sarana dan prasaranan pelayanan yang memadai oleh 

penyelenggara pelayanan. 

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 

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

dibutuhkan.75 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dwinoto selaku 

perwakilan Dinas Perhubungan Ponorogo mengatakan bahwa setiap 

 
75 Winarsih, Manajemen Pelayanan, 24. 
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penyelenggaraan pelayanan terdapat standarnya yang meliputi adanya 

seragam untuk kru bus, kemudian kru bus harus bersikap ramah ketika 

melayani penumpang baik saat di luar bus maupun di dalam bus, kelengkapan 

surat jalan bus, adanya jadwal trayek, dan juga dilengkapi dengan adanya 

nomor pengaduan.76 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Dartik yang mengatakan 

bahwa pihak perusahaan sudah memenuhi standar-standar yang telah 

ditetapkan ketika melayani penumpang. Seperti pihak kru bus dilengkapi 

dengan adanya seragam saat bertugas, kemudian juga sudah menetapkan 

jadwal trayek setiap bus yang dioperasionalkan dan dilengkapi dengan surat-

surat jalan bus. Selain itu juga mengharuskan pihak kru bus untuk selalu 

ramah dalam melayani penumpang. Dan juga menyediakan nomor pengaduan 

pada bus untuk penumpang yang ingin mengadukan terakit pelayanan pada 

perusahaan.77 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penumpang bernama Pipit Yuli 

Astuti mengatakan bahwa pihak kru bus dalam melayani penumpang belum 

kompeten, hal yang sama juga disampaikan oleh Mevianti Nur Rahma bahwa 

kru bus juga tidak kompeten dalam melayani penumpang. Hal ini dikarenakan 

tidak adanya konsisten dalam memberikan pelayanan informasi terkait tarif 

tiket saat di luar dan di dalam bus. Sebab saat di luar bus menawarkan tarif 

 
76 Dwinoto, Wawanacara, 22 Juli 2019. 
77 Dartik, Wawancara, 09 Juli 2019. 
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biasa pada penumpang dan saat di dalam bus menarik dengan tarif patas. 

Padahal kenyataannya saat itu bus nya kelas biasa (ekonomi).78 

Berdasarkan analisa di atas menunjukkan bahwa PT Madjoe Muda 

Mandiri belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan terkait biaya 

pelayanan dan kompetensi petugas pemberi layanan. Hal ini ditunjukkan 

dengan biaya pelayanan yang ditetapkan pada penumpang tidak sesuai 

dengan pelayanan yang diberikan. Selain itu, karena tidak adanya konsisten 

dalam pemberian informasi tarif tiket pada penumpang saat di luar dan di 

dalam bus, menunjukkan bahwa belum kompetennya petugas penyelenggara 

pelayanan. Akan tetapi keempat standar pelayanan yang lain yang meliputi 

prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, produk pelayanan, serta sarana dan 

prasarana sudah memenuhi standar pelayanan. 

Kemudian dalam kaitannya dengan kualitas pelayanan yang terdiri 

dari lima hal yakni bentuk fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan 

empati menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh bus AKDP PT 

Madjoe Muda Mandiri belum sepenuhnya dapat dikatakan berkualitas. Hal ini 

ditunjukkan dengan belum sepenuhnya terpenuhi lima hal kualitas pelayanan 

tersebut. Dalam hal bentuk fisik, bahwa PT Madjoe Muda Mandiri telah 

memenuhi kriteria ini. pihak perusahaan bus telah mampu eksis dalam 

kegiatan jasa transportasi, selain itu perusahaan bus juga telah mampu 

memberikan sarana dan prasarana yang memadai kepada penumpang. 

 
78 Pipit Yuli Astuti, Wawancara, 10 Januari 2019.  
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Akan tetapi dalam hal kehandalan dan ketanggapan perusahaan belum 

mampu memberikan pelayanan yang sesuai, sebab dalam melayani 

penumpang, pihak kru bus menawari informasi tiket yang berbeda ketika di 

luar dan dalam bus.  Kemudian terkait jaminan, pihak perusahaan bus juga 

belum mampu memenuhi kriterai ini. Sebab sebagian penumpang kebanyakan 

tidak percaya dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Sedangkan 

pada hal empati, perusahaan bus juga belum mampu meningkatkan kualitas 

pelayanan hal empati kepada konsumen atau penumpang. 

B. Analisis Etika Bisnis Perspektif Erni R. Ernawan terhadap Pelayanan 

Konsumen pada Bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri 

Etika bisnis adalah seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku 

bisnis harus komitmen padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi 

guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan baik. Jadi dengan adanya etika 

bisnis maka dapat membekali pelaku bisnis tentang pemahaman apa yang 

benar untuk diterapkan dan apa yang salah untuk tidak diterapkan dalam 

aktivitas bisnisnya.79 Bisnis sendiri berjalan sebagai proses yang telah menjadi 

kegiatan atau aktivitas manusia sebagai individu atau masyarakat untuk 

mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan hidupnya.80 

Etika bisnis mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang 

menginvestasikan uangnya dalam perusahaan, dengan konsumen, pegawai, 

kreditur, pesaing bisnis, dan sebagainya. Etika mempunyai kendali intern 

dalam hati, berbeda dengan aturan hukum yang mempunyai paksaan ekstern. 

 
79 Badroen, Etika Bisnis, 16. 
80 Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen, 61. 
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Akan tetapi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang bisnis yang 

dilandasi oleh rasa keagamaan mendalam akan mengetahui bahwa perilaku 

etis akan memberikan kepuasan tersendiri dalam dunia dan nanti di akhirat.81 

Dalam bisnis sangat diperlukan etika atau moral agar bisnis yang 

dijalankan berlangsung secara teratur, terarah, dan bermartabat.82 Secara 

umum, prinsip-prinsip yang dipakai dalam bisnis tidak akan pernah lepas dari 

kehidupan keseharian. Namun prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis 

sesungguhnya adalah implementasi dari prinsip etika pada umumnya. Oleh 

karena itu, pelaku bisnis harus mampu menerapakan prinsip-prinsip etika 

bisnis dalam aktivitas bisnisnya. Adapun prinsip-prinsipnya menurut Erna R. 

Ernawan yaitu sebagai berikut:83 

1. Prinsip yang pertama yaitu prinsip otonomi 

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil 

keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa 

yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Dalam menyangkut urusan-

urusan dunia (ekonomi dan bisnis), manusia diberikan otonomi untuk 

membuat keputusan yang memihak pada kesejahteraan manusia.84 

Pebisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang 

menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Unsur lainnya dari prinsip 

otonomi adalah tanggungjawab, karena pebisnis otonom harus bisa 

 
81 Alma, Pengantar Bisnis, 184. 
82 Usman, Islamic Economics, 219. 
83 Ernawan, Etika Bisnis, 35. 
84 Muhammad, Paradigma, 64. 
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mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya. Kesediaan 

bertanggungjawab merupakan ciri khas dari makhluk yang beretika.85 

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff admin PT Madjoe 

Muda Mandiri, bahwa pihak perusahaan akan mempertanggungjawabkan 

ketika ada pelayanan yang tidak sesuai dari kru bus. Tanggungjawabnya 

yaitu berupa memberikan peringatan atau melakukan penindakan terhadap 

kru bus yang yang tidak jujur. Selain itu, perusahaan juga memberikan 

nomor pengaduan yang ditempelkan di bus sebagai bentuk 

tanggungjawabnya kepada konsumen atau penumpang jika sewaktu-waktu 

terdapat pelayanan yang tidak sesuai maka diharapkan untuk melapor ke 

nomor tersebut.86 Tanggungjawabnya yang lain yakni melaksanakan 

kewajiban-kewajibannya kepada penumpang. Seperti mengantarkan 

penumpang selamat sampai tujuan, menyediakan bus yang layak  

digunakan agar penumpang merasa aman, dan sebagainya. 

Berdasarkan analisa di atas menunjukkan bahwa perusahaan PT 

Madjoe Muda Mandiri telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam yakni 

berupa prinsip otonomi. Hal ini ditunjukkan dengan kesadaran perusahaan 

melalui usahanya memenuhi kewajiban-kewajiban dalam bisnis jasanya 

yang ditujukan kepada konsumen atau penumpang. 

2. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kejujuran 

Prinsip kejujuran merupakan prinsip yang perlu diterapakan dalam 

kegiatan bisnis. Rasulullah Saw. juga sangat intens menganjurkan 

 
85 Ernawan, Etika Bisnis, 36. 
86 Dartik, Wawancara, 09 Juli 2019. 
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kejujuran dalam aktivitas bisnis kepada umatnya. Selain menganjurkan 

kepada umatnya, beliau sendiri juga menerapkan prinsip kejujuran saat 

bekerja sebagai seorang pedagang. Beliau juga menekankan bahwa orang-

orang yang menipu (tidak jujur) maka tidak dianggap sebagai 

kelompoknya.87 Hal ini membuktikan bahwa prinsip kejujuran sangat 

diutamakan, sebab jika pelaku bisnis tidak menerapkan kejujuran maka 

dapat merugikan salah satu pihak atau pihak yang lain. 

Kejujuran yang diterapkan oleh pelaku bisnis atau perusahan dalam 

menjalankan kegiatan bisnisnya, dapat menimbulkan kepercayaan kepada 

konsumen. Kepercayaan sendiri merupakan dasar daripada bisnis di era 

modern.88 Dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan dari 

konsumen itu dapat dilakukan oleh pelaku bisnis atau perusahaan dengan 

mampu berbuat jujur, baik terhadap dirinya maupun terhadap konsumen. 

Kejujuran ini dapat direalisasikan salah satunya dengan memberikan 

pelayanan kepada konsumen sesuai dengan produknya.89 Oleh karena itu, 

membangun kepercayaan konsumen sangatlah penting, sebab dengan 

adanya kepercayaan dari konsumen maka reputasi pelaku bisnis atau 

perusahaan akan meningkat di matanya. Hal ini juga dapat menjaga nama 

baik sebuah perusahaan. 

Data yang diperoleh penulis melalui wawancara dari beberapa 

penumpang bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri terkait pelayanan yang 

 
87 Rivai, Islamic Business, 39. 
88 Muhammad Djakfar, Etika Bisnis dalam Perspektif Islam (Malang: UIN-Malang Press, 

2007), 24. 
89 Ibid., 25. 
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diberikan kepada penumpang berkaitan dengan informasi tarif tiket, 

penulis mendapatkan beberapa pendapat dari narasumber yang meliputi: 

Menurut saudara Mevianti Nur Rahma yang pernah menggunakan 

jasa transportasi bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri trayek Ponorogo – 

Surabaya, bahwa tarif tiket yang ditawarkan oleh kru dari bus ketika 

mencari penumpang berbeda dengan saat penumpang sudah menaiki bus 

dan bus sudah berjalan. Saat itu ia ditawari dengan tarif biasa (ekonomi) 

ketika masih di terminal Surabaya, dan saat sudah sampai di Madiun, 

kondektur menarik tarif tiket dengan tarif kelas patas, padahal saat itu 

busnya memang benar-benar bus kelas ekonomi.90 

Hal yang sama juga dialami oleh penumpang yang bernama 

Muhammad Aziz penumpang dari Ponorogo. Ia juga mengalami 

ketidaksesuain pelayanan informasi tarif tiket dari kru bus AKDP PT 

Madjoe Muda Mandiri.91 Menurut Pipit Yuli Astuti, pihak kru tidak 

memberikan kejelasan terkait informasi tarif tiket yang ditawarkan kepada 

penumpang. Ia sangat menyayangkan dengan kejadian hal ini, sebab 

penumpang lain pun pasti juga menjadi korban atas ketidaksesuain 

pelayanan informasi dari pihak kru.92 

Berbeda halnya dengan pendapat dari pihak perusahaan yang 

diwakili oleh Ibu Dartik selaku pegawai bagian staff admin. Ia mengatakan 

bahwa, pihak perusahaan memberikan pelayanan informasi tarif tiket bus 

sesuai kelasnya masing-masing. Beliau juga menegaskan bahwa tarif tiket 
 

90 Mevianti Nur Rahma, Wawancara, 22 Juli 2019. 
91 Muhammad Aziz, Wawancara, 22 Juli 2019. 
92 Pipit Yuli Astuti, Wawancara, 10 Januari 2019. 
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untuk bus sudah diatur dan ditentukan oleh Dinas Perhubungan dan 

perusahaan pun mengikuti aturan tersebut. Kemudian jika penumpang 

mengalami ketidaksesuain pelayanan informasi tarif, menurutnya itu 

karena ulah krunya sendiri. Sebab sering terjadi pengaduan semacam ini 

dan perusahaan menindaknya dengan memberikan peringatan atau 

hukuman kepada kru bus. Selain itu bagian kantor perusahaan juga tidak 

tahu bagaiamana keadaan di lapangan, jadi beliau mengharapkan adanya 

pengaduan jika mengalami hal seperti itu agar dapat ditindaklanjuti. 93 

Selain itu, penulis juga mewawancarai kepada Dinas Perhubungan 

terkait informasi tarif yang diwakili oleh Bapak Dwinoto. Menurutnya, 

semua tarif baik kelas ekonomi dan patas ada tarif batas atas dan bawah 

yang sudah diatur oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Tarif tiket bus untuk 

kelas ekonomi trayek Ponorogo – Surabaya batas bawahnya sebesar Rp. 

18.500 sedangkan batas atasnya sebesar Rp. 29.500. Untuk kelas patas 

batas bawahnya sebesar Rp. 50.000 dan batas atasnya sebesar Rp. 60.000. 

Jadi setiap kelas sudah ditentukan tarifnya masing-masing. Beliau 

menambahkan apabila ada penumpang yang mengalami ketidaksesuaian 

pelayanan informasi tarif diharapkan untuk melapor kepada petugas atau 

perusahaannya.94 

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa, pihak kru 

bus dari PT Madjoe Muda Mandiri belum menerapkan prinsip etika bisnis 

Islam berupa kejujuran. Dengan hal ini kepercayaan konsumen atau 

 
93 Dartik, Wawancara, 09 Juli 2019. 
94 Dwinoto, Wawancara, 22 Juli 2019. 



62 
 

 

penumpang terhadap PT Madjoe Muda Mandiri Madiun dapat berkurang. 

Selain itu, penumpang pastinya tidak mengalami kepuasan ketika 

mendapatkan pelayanan dari kru bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri, 

karena antara informasi yang diberikan berbeda dengan kenyataan yang 

didapatkan. Dengan tidak terlaksananya penerapan prinsip kejujuran 

ketika melayani penumpang maka reputasi perusahaan bisa mengalami 

penurunan. Hal ini dapat berdampak dalam aktivitas bisnis yang 

dijalankannya. 

3. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip keadilan 

Dalam setiap aktivita bisnis, satu hal utama yang harus menjadi 

prinsip bagi seorang pebisnis adalah menjunjung tinggi keadilan. Adil 

berarti menghindari berbagai praktik bisnis yang menyimpang.95 Demikian 

pula, prinsip keadilan juga harus diterapkan dalam relasi antara pebisnis 

atau perusahaan kepada konsumennya. Keadilan menuntut agar tidak 

boleh ada pihak yang merasa dirugikan atas hak dan kepentingannya. 

Islam sangat menganjurkan kepada pebisnis untuk berbuat adil 

dalam berbisnis dan menjauhkan aktivitas bisnisnya dari perbuatan 

kecurangan atau kedzaliman. Kecurangan pada praktik bisnis merupakan 

salah satu tanda kehancuran bisnis tersebut, karena salah satu kunci 

keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.96 

Menurut hasil dari wawancara kepada penumpang, bahwa mereka 

merasa tidak mendapatkan keadilan karena pelayanan informasi terkait 

 
95 Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2017), 161. 
96 Usman, Islamic Economic, 222. 
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tarif tidak sesuai dengan kelas busnya. Penumpang merasa dirugikan 

karena mau tidak mau harus membayar dengan tarif kelas bus patas 

sedangkan fasilitas yang didapatkan adalah bus kelas ekonomi. Menurut 

Muhammad Aziz, karena merasa dirugikan ia tidak akan menggunakan 

jasa transportasi bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri kecuali dalam 

keadaan terdesak.97 

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa kru bus dari 

perusahaan PT Madjoe Muda Mandiri Madiun  belum sepenuhnya 

menerapkan prinsip keadilan dalam berbisnis. Karena ada beberapa 

penumpang yang merasa dirugikan dengan ketidaksesuaian pelayanan 

informasi tarif. Ketika konsumen merasa dirugikan, hal ini dapat 

memberikan peringatan terhadap perusahaan, sebab penumpang akan 

merasa kecewa dan memilih tidak akan menggunakan lagi jasa transportasi 

dari perusahaan tersebut kecuali dalam keadaan terdesak atau tidak ada 

pilihan lagi. Hal ini dapat mengkhawatirkan relasi (hubungan) antara 

peusahaan dengan konsumen tidak terbangun dengan baik. Maka dari itu 

terbangunnya hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen 

sangat penting, sebab dapat menumbuhkan loyalitas konsumen atau 

pelanggan terhadap perusahaan tersebut. 

4. Prinsip yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan 

Pada prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa 

sehingga menguntungkan semua pihak. Secara positif, prinsip ini 

 
97 Muhammad Aziz, Wawancara, 22 Juli 2019. 
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menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan sama 

lain. Karena dalam tujuan bisnis, perusahaan menginginkan keuntungan 

dari konsumen dan konsumen pun juga menginginkan keuntungan saat 

menggunakan jasa dari perusahaan yang menyediakannya.98 

Dalam sebuah pelayanan, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, 

yaitu: 

a. Penyedia layanan 

Di sini pihak yang berperan yaitu perusahaan yang menyedikan 

layanan kepada konsumen. 

b. Penerima layanan 

Pihak yang berperan yaitu konsumen yang menggunakan atau 

menerima layanan dari penyedia layanan. 

c. Jenis dan bentuk layanan 

Yakni berupa layanan yang disediakan oleh perusahaan baik 

barang atau jasa.99 

Dengan adanya ketiga hal tersebut, penyedia layanan (perusahaan) 

akan merasa diuntungkan ketika jasanya digunakan oleh konsumen dan 

perusahaan pun akan mendapatkan keuntungan (laba). Sedangkan 

konsumen juga akan diuntungkan dengan tersedianya pelayanan tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada Pipit Yuli Astuti, bahwa 

sebenarnya penumpang merasa sedikit diuntungkan dengan pelayanan dari 

kru bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri, yakni keuntungannya mereka 

 
98 Keraf, Etika Bisnis, 79. 
99 Al Arif, Dasar-Dasar, 213. 
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dapat sampai ke tempat tujuan yang diinginkan. Akan tetapi hal yang 

mengecewakan yakni tidak sesuainya tarif tiket yang diberikan.100 

Dari hal tersebut, diketahui bahwa sebenarnya perusahaan PT 

Madjoe Muda Mandiri sudah berusaha menguntungkan konsumen, yakni 

dengan memberikan pelayanan transportasi kepada penumpang seperti 

menggunakan bus yang layak jalan. Akan tetapi pihak perusahaan lalai 

dalam mengawasi krunya dan berdampak pada konsumen yang merasa 

dirinya dirugikan. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa prinsip etika 

bisnis Islam yang saling menguntungkan sepenuhnya belum diterapkan 

dengan baik. 

5. Prinsip yang kelima yaitu prinsip integritas moral 

Prinsip integritas moral merupakan prinsip yang dihayati sebagai 

tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar 

menjalankan bisnisnya dengan tetap menjaga nama baiknya atau nama 

baik perusahannya. Ada sebuah imperatif moral yang berlaku bagi dirinya 

sendiri dan perusahaannya untuk berbisnis sedemikian rupa agar tetap 

dipercaya, tetap paling unggul, dan tetap yang terbaik. Dengan kata lain, 

prinsip ini merupakan tuntutan dan dorongan dari dalam diri pelaku bisnis 

atau perusahaan untuk menjadi  yang terbaik dan dibanggakan.101 

Menurut Ibu Dartik melalui wawancara mengungkapkan bahwa 

sering menerima pengaduan terhadap kru yang curang (nakal). Bahkan 

pernah ada kru yang tidak memberikan karcis kepada penumpang, hal ini 

 
100 Pipit Yuli Astuti, Wawancara, 10 Januari 2019. 
101 Keraf, Etika Bisnis, 79. 
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uangnya dapat dimasukkan ke kantongnya sendiri. Beliau menambahkan 

bahwa perusahaan selalu menindak langsung kru yang kedapatan 

melakukan hal tersebut. Karena jika tidak maka dapat merusak nama baik 

perusahaan. Selain itu, membangun nama baik perusahaan di mata 

masyarakat sangat sulit, terlebih lagi jika citra perusahaan jelek di mata 

masyarakat.102 

Berdasarkan hasil wawancara kepada penumpang yang bernama 

Mevianti Nur Rahma dan Muhammad Aziz, bahwa mereka mengatakan 

tidak pernah melakukan pengaduan saat mendapatkan pelayanan yang 

tidak sesuai.103 Hal ini sangat disayangkan sebab dengan tidak melakukan 

pengaduan maka pihak perusahaan akan kesulitan dalam mengontrol kru 

bus dan tidak akan mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya di 

lapangan. 

Berbeda dengan penumpang bernama Pipit Yuli Astuti, ia 

mengatakan pernah melakukan pengaduan kepada dinas terkait, namun 

tidak mendapatkan respon dari petugas.104 

Untuk klarifikasi terkait hasil wawancara kepada penumpang 

bernama Pipit, maka penulis bernisiatif menanyakan kepada petugas Dinas 

Perhubungan yang bernama Bapak Dwinoto. Beliau mengungkapkan 

bahwa petugas akan betindak jika ada penumpang yang melakukan 

pengaduan, dengan catatan harus hafal nama PO busnya atau krunya dan 

 
102 Dartik, Wawancara, 09 Juli 2019. 
103 Muhammad Aziz dan Mevianti Nur Rahma, Wawancara, 22 Juli 2019. 
104 Pipit Yuli Astuti, Wawancara, 10 Januari 2019. 



67 
 

 

juga plat nomor bus. Hal ini akan memudahkan petugas dalam menangani 

pengaduan dari penumpang.105 

Berdasarkan analisa di atas, dapat diketahui bahwa prinsip 

integritas moral merupakan salah satu prinsip etika bisnis Islam yang 

menuntut pelaku bisnis untuk menjaga nama baik perusahaannya. Dengan 

masalah di atas bahwa perusahaan PT Madjoe Muda Mandiri juga belum 

sepenuhnya menerapkan prinsip integritas moral dalam kegiatan bisnisnya. 

Karena sebagian pegawai yang bekerja di lapangan (kru bus) melayani 

penumpang tidak sesuai dengan yang diharuskan. Oleh karena itu, 

sebagian kru tersebut tidak mampu menjaga nama baik perusahaannya saat 

melayani penumpang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 Dwinoto, Wawancara, 22 Juli 2019. 



68 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah penulis kemukakan terkait pelayanan 

konsumen pada bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Berdasarkan analisis pelayanan konsumen menunjukkan bahwa PT 

Madjoe Muda Mandiri belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan 

terkait biaya pelayanan dan kompetensi petugas pemberi layanan. Akan 

tetapi keempat standar pelayanan yang lain yang meliputi prosedur 

pelayanan, waktu penyelesaian, produk pelayanan, serta sarana dan 

prasarana sudah memenuhi standar pelayanan. Kemudian dalam kaitannya 

dengan kualitas pelayanan yang terdiri dari lima hal yakni bentuk fisik, 

kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati menunjukkan bahwa 

pelayanan yang dilakukan oleh bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri 

belum sepenuhnya dapat dikatakan berkualitas. Hal ini ditunjukkan dengan 

belum sepenuhnya terpenuhi lima hal kualitas pelayanan tersebut. 

2. Menurut etika bisnis Islam, PT Madjoe Muda Mandiri belum sepenuhnya 

menerapkan prinsip etika bisnis dalam aktivitas bisnisnya. Khususnya 

pada prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, 

dan integritas moral. Hal ini dibuktikan dengan pelayanan informasi tarif 

tiket yang diberikan oleh kru bus AKDP PT Madjoe Muda Mandiri kepada 
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konsumen atau penumpang berbeda dengan kenyataan yang 

didapatkannya. Karena adanya pelayanan yang tidak sesuai menunjukkan 

bahwa sebagian pihak kru bus belum sepenuhnya menjaga nama baik 

sebuah perusahaan. Sedangkan pada prinsip etika bisnis berupa prinsip 

otonomi, yakni PT Madjoe Muda Mandiri telah menerapkan prinsip ini 

dalam aktivitas bisnisnya. Hal ini ditunjukkan dengan kesadaran 

perusahaan melalui usahanya memenuhi kewajiban-kewajiban dalam 

bisnis jasanya. 

B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dapat 

mengemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam melayani penumpang, hendaknya kru bus menerapkan prinsip etika 

bisnis berupa kejujuran terkait kejelasan informasi tarif tiket bus, karena 

dengan kejelasan tersebut konsumen atau penumpang mendapatkan 

kepuasan saat menggunakan jasanya. Hal ini dapat berdampak baik kepada 

perusahaan yakni loyalitas atau kepercayaan konsumen dapat terbangun. 

2. Perusahaan hendaknya melakukan pengawasan kepada kru busnya saat 

melayani konsumen atau penumpang agar kru busnya selalu jujur dalam 

melayani konsumen.  

3. Perusahaan hendaknya lebih memperketat rekruitmen kru bus dan 

menyeleksinya agar mendapatkan kru-kru yang lebih kompeten, jujur dan 

dapat dipercaya dalam melayani penumpang baik di luar bus maupun di 

dalam bus 
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