
I. PENDAHULUAN 

 

     Latar Belakang 

Penumpang angkutan udara dari waktu ke waktu cenderung meningkat, 

hal ini terlihat dari pengguna Bandara Soekarno-Hatta seperti terlihat dari 

Gambar 1.  

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000

1000000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

bulan

or
an

g

 

Sumber: BPS, 2004   
Gambar 1. Grafik Data Penumpang Angkutan Udara yang Berangkat dari        

Bandara Soekarno-Hatta (Jan-Nov 2004) 
 
Berdasarkan Gambar 1 di atas, perubahan volume penumpang yang 

menggunakan angkutan udara di Bandara Soekarno-Hatta cenderung stabil, 

kecuali pada musim liburan bulan Juli yang menunjukkan adanya peningkatan 

dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya sebanyak 867.029 penumpang. Jika 

dibandingkan dengan jumlah penumpang pada bulan Juni sebanyak 759.870 

penumpang, maka terjadi peningkatan sebesar 14,1 persen. Pada bulan Agustus 

terjadi penurunan sebesar 7,9 persen yaitu  798.121 penumpang.  

Bisnis penerbangan di Indonesia dikelola oleh 14 pelaku pasar, dimana 

Garuda Indonesia sebagai pemimpin pasar. Kecenderungan peningkatan jumlah 

penumpang setiap bulannya, membuat para pelaku pasar dalam industri ini 
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semakin bersaing dalam mendapatkan pangsa pasarnya. Jumlah penumpang 

setiap maskapai penerbangan disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Penumpang Maskapai Penerbangan di Indonesia  
Tahun 2004 
 

Maskapai Penerbangan Jumlah Penumpang 
(orang) 

Pangsa Pasar 
(%) 

Garuda Indonesia 6.109.000 23,8 

Lion Air 5.759.000 22,4 

Merpati 2.874.000 11,2 

Mandala 2.702.000 10,5 

Bouraq 1.958.000 7,6 

Batavia 1.579.000 6,1 

Jatayu 1.569.000 6,1 

Star Air 1.336.000 5,2 

Pelita 882.000 3,4 

Trigana 276.000 1,0 

Bali Air 223.000 0,8 

Sriwijaya Air 153.000 0,5 

Deraya 125.000 0,4 

Dirgantara Air service 102.000 0,3 

Total 25.647.000 100,0 

 Sumber: SWA,2005 

  
Menurut SWA (2005) nilai nominal untuk industri penerbangan tahun 2004 

sebesar 9.501,0 miliar rupiah atau mengalami  pertumbuhan 32,7 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2005 diperkiraan nilai nominalnya 

berkembang menjadi  12.784,8 miliar rupiah dengan pertumbuhan 34,6 persen. 

Pertumbuhan industri penerbangan yang semakin tinggi membuat persaingan 

pelaku pasar menerapkan strategi pelayanan dalam memuaskan pengguna jasa 

pelayanan penerbangan. 

PT Garuda Indonesia, merupakan perusahaan penerbangan terbesar di 

Indonesia, dengan total volume penumpang 6.109.000 orang (INACA,2005). 
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Sebagai perusahaan terbesar dan pemimpin pasar (market leader), Garuda 

Indonesia memiliki merek (brand) yang kuat di industri penerbangan. Merek tidak 

hanya dimaknai sebagai simbol atau logo untuk membedakan suatu produk yang 

dimiliki oleh produsen dengan produk yang dimiliki oleh pesaing, tetapi merek 

juga memiliki kandungan psikologis yang dapat membina hubungan dengan 

konsumen (Kotler, 2000). Kondisi ini pada akhirnya akan memberikan pengaruh 

terhadap kontinuitas profit perusahaan. Pentingnya peran merek untuk 

kelangsungan bisnis dan memenangkan persaingan membuat perusahaan perlu 

melakukan pengelolaan pada mereknya termasuk dengan meningkatkan kualitas 

layanan perusahaan terhadap pelanggan. Hal ini juga dilakukan untuk 

memberikan nilai bagi perusahaan diantara pesaingnya dalam industri sejenis.  

Garuda Indonesia sebagai salah satu maskapai penerbangan nasional 

mendapatkan penghargaan Indonesian Best Brand Award (IBBA) 2001 hingga 

2004. Penghargaan tersebut merupakan hasil survei Indonesian Best Brand 

yang dilakukan oleh Majalah SWA dan MARS yang menempatkan Garuda 

Indonesia sebagai merek paling diingat (top of mind atau brand awareness) 

untuk kategori jasa penerbangan. Dari survei pada tahun 2005, Garuda 

Indonesia mendapatkan penghargaan  The Golden Brand Award 2005, yaitu 

suatu penghargaan kepada merek-merek yang tiga kali berturut-turut meraih 

penghargaan The Best Brand Award. 

Dengan tingginya tingkat mobilitas dan persaingan bisnis jasa 

penerbangan sekarang ini, serta sulitnya konsumen melakukan kontak secara 

fisik dengan perusahaan, maka salah satu cara pengembangan pelayanan 

terhadap pelanggan adalah melalui aplikasi teknologi informasi dan komunikasi 

yang berfungsi pula sebagai saluran pemasaran. Beberapa saluran pemasaran 

yang dikembangkan oleh Garuda Indonesia adalah internet, layanan pesan 

singkat (short messages services/sms) dengan mobile phone dan call center  
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yang ramah dan efisien selama 24 jam sehari dan 365 hari setahun. Garuda 

Indonesia mendirikan layanan call center sebagai salah satu inovasi melalui 

teknologi komunikasi untuk melalukan kontak dengan pelanggan serta 

peningkatan mutu pelayanan sebelum penerbangan (pre-flight). Pendirian 

layanan call center oleh Garuda Indonesia sebagai full service marketing, akan 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Sebagai full service marketing, call center yang 

dikembangkan oleh PT Garuda Indonesia memberikan keuntungan sebagai lini 

distribusi untuk mengurangi biaya dalam mata rantai distribusi (cost reduction), 

dan sebagai profit center dalam menghadapi persaingan di dunia penerbangan. 

Garuda Call Center didirikan tahun 2001, dengan jumlah penelpon 20.000 

panggilan per harinya. Jalur telepon terpadat ke garuda call center dimulai pukul 

9.00 sampai jam 14.00 dan pada malam hari sekitar 50-100 call. (Marketing, 

2005). Pelayanan melalui call center ini dimaksudkan agar para pelanggan 

semakin mudah untuk mendapatkan information schedule (jadwal informasi), 

melakukan reservation (pemesanan tiket), melakukan fares (cargo), memvalidasi 

booking status (status penumpang), on-line payment (pembayaran secara 

langsung), Frequent flyer (keanggotaan Garuda), Customer Service, Special 

request seperti penerimaan keluhan dan transaksi 24 jam. Call center bukan saja 

berperan sebagai sarana distribusi, mendapatkan informasi, tempat pengaduan 

pelanggan, sarana untuk menjalankan aktivitas CRM (Customer Relationship 

Management), tetapi juga merupakan moment of truth yaitu momen dalam 

melakukan kontak pelanggan yang penting bagi kepuasan pelanggan. 

Pemberian layanan yang memuaskan pelanggan diharapkan akan 

membuat keberadaan call center lebih bermanfaat dan bukan menjadi 

pemborosan perusahaan. Disamping itu, akan memberi kemudahan pada 

pelanggan dalam mendapatkan jasa perusahaan dan terjalinnya komunikasi 

antara pelanggan sebagai mitra bisnis dalam menggunakan jasa Garuda 
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Indonesia. Pengelolaan kepuasan pelanggan akan berdampak pada loyalitas 

pelanggan, sehingga fokus program perusahaan perlu dilakukan secara spesifik 

dan khas untuk membedakan dengan perusahaan pesaing lainnya. Call center 

merupakan salah satu kunci pembentukan spesifikasi fokus program yang dapat 

memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan seperti meningkatkan 

keuntungan melalui pembelian tiket, meningkatkan kepuasan dan 

mempertahankan pelanggan. Hal tersebut dapat dicapai melalui cara aplikasi 

ketepatan sasaran pada jasa yang disalurkan perusahaan, menciptakan reputasi 

sebagai perusahaan yang peduli dan berorientasi pada pelanggan, mendorong 

partisipasi karyawan yang dapat memberikan dampak bagi terjadinya perbaikan 

pada operasional perusahaan secara berkesinambungan.   

 

1.2 Perumusan Masalah 

Garuda Call Center merupakan salah satu strategi pemasaran dalam 

fungsinya sebagai saluran distribusi pemasaran tiket yang dilakukan oleh Garuda 

Indonesia  dalam menjalankan bisnis penerbangan. Sebagai salah satu strategi 

bisnis, Garuda Call Center dibentuk untuk memudahkan konsumen dalam 

berhubungan dengan perusahaan untuk mendapatkan jasa layanan dan saluran 

distribusi. Target dari strategi tersebut  adalah untuk menjangkau seluruh lapisan 

pelanggan Garuda Indonesia.  

Penelitian terhadap kualitas pelayanan call center telah dilakukan oleh 

Quadrant pada tahun 2002 (Marketing, 2005) yang mengambil contoh pada 

industri-industri besar di Indonesia dan membandingkan tingkat kualitas 

pelayanan dengan dimensi yang berhubungan dengan pelayanan call center. 

Dengan cara mystery caller, responden menilai kinerja petugas, teknologi call 

center dan mutu pelayanan call center dengan menelepon ke call center seluruh 

industri-industri yang dibandingkan seperti pada industri perbankan, industri 
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makanan dan minuman, industri obat dan lainnya. Industri penerbangan salah 

satunya adalah Garuda Indonesia menghasilkan tingkat kualitas pelayanan call 

center tertinggi dengan nilai 85 persen dibandingkan perusahaan sejenis seperti 

PT. Merpati Nusantara dan Bouraq. Perbedaan pada penelitian ini adalah hanya 

terfokus pada pelayanan call center yang hanya mengambil di PT Garuda 

Indonesia dan dimensi yang digunakan serta pengambilan sampel yang hanya 

pelanggan Garuda Indonesia.  

Melihat pentingnya peranan keberadaan call center yang semakin efisien 

dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, maka kualitas layanan haruslah 

diperhatikan agar pelanggan mendapatkan kepuasan dalam menggunakan jasa 

layanan ini. Tingginya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pendirian 

call center dan peranan  call center yang menguntungkan membuat perusahaan 

harus tetap menjaga keberadaan call center sehingga pendirian call center ini 

tidak menjadi pemborosan perusahaan. Banyaknya pelanggan yang 

memanfatkan layanan call center untuk bertransaksi dalam membeli tiket, 

mengadukan keluhan dan menanyakan informasi penerbangan menjadikan 

keberadaan call center memiliki manfaat bagi pelanggan sehingga kepuasan 

pelayanan terhadap pelanggan harus diperhatikan.  

Inovasi fungsi fitur layanan melalui call center selalu menjadi tuntutan 

bagi Garuda dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Dari pelayanan call center 

yang telah berjalan selama empat tahun, keluhan mengenai call center  lebih 

bersifat pada fitur-fitur layanan call center sehingga penyelesaian keluhan dapat 

ditangani saat itu oleh petugas call center (wawancara dengan Teddy 

Supriyaso,Manager Customer Research Garuda, 2005). Karena itulah, 

pengukuran kepuasan akan inovasi layanan dan peningkatan layanan menjadi 

hal yang penting untuk dilakukan setiap tahunnya. Kepuasan akan terjadi bila 
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kualitas pelayanan telah memenuhi permintaan, harapan dan kebutuhan 

pelanggan. 

Berdasarkan hal tersebut, kepuasan pelayanan call center di PT Garuda 

Indonesia melalui penelitian ini sangat menarik untuk diteliti, sehingga 

perusahaan mendapatkan informasi yang lengkap. Oleh karena itu penelitian 

kepuasan dapat dijadikan bahan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam 

peningkatan kualitas pelayanan call center pada PT Garuda Indonesia. Dengan 

begitu, aspek pelayanan akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan 

suatu jasa.  

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah tingkat kepuasan pelanggan  Garuda Indonesia terhadap 

layanan call center? 

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kualitas pelayanan pada call 

center ? 

3. Bagaimanakah meningkatkan kualitas pelayanan di call center di PT Garuda 

Indonesia? 

 

1.3        Tujuan 

1. Menganalisis tingkat kepuasan pelanggan Garuda Indonesia terhadap 

layanan call center; 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan pada call 

center  dan 

3. Merumuskan kebijakan pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan 

di call center 

 

1.4. Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu 

1. Bagi perusahaan (PT. Garuda Indonesia), diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi masukan bagi manajemen dalam peningkatan kinerja call center. 

2. Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan 

manajerial dan bisnis praktis, melatih kemampuan aplikasi teori dan konsep-

konsep manajerial, serta melatih kemampuan analisis terstruktur. 

3. Bagi masyarakat dapat dijadikan bahan referensi bagi yang melakukan 

penelitian kepuasan pelanggan pada bidang call center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




