
RINGKASAN EKSEKUTIF 

TOMMY PARDAMEAN, 2005. Analisis Kepuasan Konsumen Pada Maskapai 
Penerbangan Bouraq Indonesia Airlines untuk Rute Jakarta-Ujung Pandang. 
Dibawah bimbingan ARIEF DARYANTO dan MD. DJAMALUDIN 

 

Analisis kepuasan terhadap konsumen perlu dilakukan guna 
mengevaluasi suatu kinerja. Dalam hal ini pelayanan pada maskapai 
penerbangan Bouraq Indonesia Airlines merupakan obyek yang sedang 
dikupas di dalam penelitian ini. Saat ini persaingan pada industri jasa 
penerbangan sangat ketat. Hal itu dapat dilihat dengan semakin banyaknya 
maskapai-maskapai penerbangan yang memberikan berbagai macam 
pelayanan/fasilitas. Apabila suatu maskapai penerbangan tidak pernah 
melakukan evaluasi terhadap kinerja pelayanan, maka hal itu dapat 
berdampak pada beralihnya konsumen ke maskapai penerbangan lain yang 
mampu memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan harapan 
konsumen. 

Permasalahan yang terdapat di dalam obyek penelitian ini adalah : (1) 
Dengan banyaknya jumlah pesaing Bouraq Indonesia Airlines dalam melayani 
jasa penerbangan membuat konsumen beralih ke jasa penerbangan lainnya 
yang mampu memberikan layanan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 
konsumen dan terjadinya penurunan jumlah penumpang untuk rute 
Jakarta-Ujung Pandang. (2) Bagaimana Bouraq Indonesia Airlines dapat 
memenuhi harapan konsumen agar dapat mengunakan Bouraq Indonesia 
Airlines sebagai alat transportasi udara ? (3) Apakah yang harus dilakukan 
oleh manajemen Bouraq Indonesia Airlines agar konsumen tetap 
menggunakan Bouraq Indonesia Airlines sebagai alternatif utama dalam 
transportasi udara ? (4) Apakah dengan mengetahui segmentasi konsumen 
Bouraq Indonesia Airlines berdasarkan aspek psikografis dan demografis 
sebagai alat transportasi udara dapat  menjadi acuan bagi pihak manajemen 
dalam penentuan tindakan pasar yang tepat ? (5) Apakah dengan mengetahui 
atribut-atribut yang berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen dapat 
dijadikan sebagai acuan dalam penentuan tindakan pasar yang tepat ? 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : (1) Melakukan segmentasi 
konsumen Bouraq Indonesia Airlines berdasarkan aspek psikografis dan 
demografis; (2) Mengidentifikasi dan menganalisis atribut-atribut yang 
berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen pada masing-masing 
segmen yang diberikan oleh maskapai penerbangan Bouraq Indonesia 
Airlines; (3) Menguji apakah terdapat kesamaan tingkat kepuasan antar 
segmen; (4) Menguji perbedaan pada skala Likert harapan dengan skala Likert 
kenyataan dan (5) Merumuskan rekomendasi yang tepat untuk diterapkan 
dalam peningkatan kepuasan konsumen Bouraq Indonesia Airlines. 

 
 



 Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan 
survey yaitu metode yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan 
menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan 
terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil 
kuesioner dari 100 orang responden penumpang maskapai penerbangan 
Bouraq Indonesia Airlines, wawancara secara langsung kepada responden 
dan melakukan analisis yang berkaitan dengan aspek psikografis dan 
demografis serta atribut pelayanan jasa penerbangan Bouraq Indonesia 
Airlines. Data sekunder diperoleh melalui literatur maupun bahan referensi dari 
PT. Bouraq Indonesia Airlines maupun dari pihak-pihak yang berkaitan dengan 
penelitian. Pengambilan sampel menggunakan teknik pengambilan contoh 
yang dilakukan dengan metode convenience sampling atau dilakukan secara 
kebetulan dimana dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada calon 
penumpang Bouraq Indonesia Airlines yang berada di dalam ruang tnggu 
keberangkatan Bouraq Indonesia Airlines. Alat analisis yang digunakan pada 
penelitian ini adalah : (1) Analisis Cluster; (2) Analisis Cross Tabulation; (3) 
Wilcoxon Test; (4) Marginal Homogeneity Test dan (5) Kruskal-Wallis. 

Hasil dari analisis Cross Tabulation menunjukkan bahwa 54% 
responden pria dan 46% responden wanita. Mayoritas usia responden adalah 
sebesar 29 % antara 36 tahun-45 tahun. Sebagian besar pekerjaan responden 
adalah sebagai karyawan swasta (25%). Dominan posisi pekerjaan responden 
Bouraq adalah lain-lain (33%) (responden yang memiliki posisi pekerjaan 
selain dari direktur, manajer, officer dan staff). Mayoritas tingkat pendidikan 
responden adalah S1 (52%). Mayoritas tingkat pengeluaran responden  ≤ Rp 
2.000.000 (82%). Jenis media yang biasa digunakan oleh responden dalam 
mencari informasi tentang jasa pelayanan penerbangan adalah melalui media 
cetak (49%). 

Hasil analisis Cluster menunjukkan bahwa segmen yang terbentuk 
terdiri dari segmen affluent, achievers, dan anxious. Karakteristik psikografi 
pada segmen affluent adalah : pekerja keras, memiliki rasa percaya diri yang 
kuat, menyukai inovasi, proaktif dan berani mengambil resiko, senang mencari 
perhatian dan menyukai kehidupan yang dinamis. Kelompok ini lebih 
cenderung terhadap hal-hal yang baru dan juga memiliki kemampuan untuk 
mempengaruhi orang lain. Adapun karakteristik demografinya untuk tiap-tiap 
segmen diantaranya untuk segmen affluent yang didominasi oleh pria 
(52,38%), kisaran usia antara 25 tahun sampai dengan 35 tahun (33,33%), 
Jenis pekerjaan sebagai karyawan swasta (33,33%), yang menjawab posisi 
pekerjaan mereka adalah lain-lain sebesar (33,33%), tingkat pendidikan 
mereka didominasi dengan responden yang berlatar belakang perguruan 
tinggi S1 (52,38%) dan sebagian besar tingkat pengeluarannya sebesar          ≤ 
Rp2.000.000 (90,48%). Sedangkan pada segmen achievers memiliki 
karakteristik psikografi sebagai berikut : memiliki ketrampilan memimpin 
seperti segmen affluent hanya saja segmen ini cenderung tidak suka  
mendapatkan perhatian dari orang lain. Pengambilan keputusannya 



didasarkan oleh hal-hal yang sifatnya rasional dan mereka tidak terlalu mudah 
menerima inovasi. 

Adapun karakteristik demografi dari segmen ini yaitu : didominasi oleh 
responden yang berjenis kelamin pria (73,91%), kisaran usia antara 36 sampai 
dengan 45 tahun (30,43%), jenis pekerjaan mereka sebagai wiraswasta (39,13 
%), posisi pekerjaannya sebagai officer (30,43%) dengan latar belakang 
pendidikan adalah S1 (73,91%) dan besarnya pengeluaran         ≤ Rp 
2.000.000. Pada segmen yang terakhir yaitu : segmen anxious memiliki 
karakteristik psikografi sebagai berikut : mempunyai sikap sebagai follower 
tetapi ambisius. Mereka memiliki rasa percaya diri yang kuat dalam 
pengambilan keputusan dan senang menunjukkan prestasinya tetapi tidak 
memiliki banyak keberanian. Mereka mudah dibujuk dengan hal-hal yang 
bersifat rasional. Adapun karakteristik dari segmen ini berdasarkan 
demografinya yaitu : didominasi oleh jenis kelamin wanita (53,37%) dengan 
kisaran usia antara 35 tahun sampai dengan 45 tahun (30,35%), mereka lebih 
banyak menjawab lain-lain untuk posisi pekerjaannya (48,21%), latar belakang 
pendidikannya adalah S1 (42,86%) dengan tingkat pengeluaran sebesar ≤ Rp 
2.000.000. 

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan alat uji marginal 
homogeneity, maka diperoleh atribut-atribut sebelum penerbangan yang 
berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen antara lain : Layanan 
reservasi, informasi schedule, kemudahan mengakses Bouraq Indonesia 
Airlines (Bouraq on line, info Bouraq), kepastian tempat duduk, layanan 
petugas kantor, pengaturan antrian pada ticketing dan check-in, kecepatan 
pelayanan, informasi keberangkatan/kedatangan, ketepatan keberangkatan 
/kedatangan, pelayanan bagasi  dan pelayanan komplain baik di kantor 
/airport. 

 Sedangkan atribut selama penerbangan yang berpengaruh terhadap 
tingkat kepuasan konsumen yaitu : ruang pesawat secara keseluruhan, 
berfungsinya fasilitas secara keseluruhan, kenyamanan tempat duduk, 
kualitas dan kuantitas katering, keamanan penerbangan, keprofesionalitasan 
pramugari, informasi tentang penerbangan, kualitas dan kuantitas bacaan dan 
pelayanan awak kabin (keramahan, kepedulian dan keprofesionalitasan) 
namun pada atribut setelah penerbangan yang berpengaruh terhadap tingkat 
kepuasan konsumen yakni : penanganan connecting flight dan penanganan 
complaint terhadap bagasi. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik dengan menggunakan alat uji 
Kruskal-Wallis dari ketiga segmen yang terbentuk menghasilkan 3 (tiga) 
segmen yaitu segmen affluent, achievers dan anxious, maka ketiga segmen 
tersebut memiliki perbedaan yang nyata atas tingkat kepuasannya terhadap 
seluruh atribut baik itu atribut sebelum penerbangan, selama penerbangan dan 
setelah penerbangan. 

Selain itu segmen yang menjadi prioritas bagi pihak manajemen Bouraq 
Indonesia Airlines yaitu segmen achievers, karena memiliki mean rank 



terbesar dari segmen lainnya untuk seluruh atribut baik itu atribut sebelum 
penerbangan, selama penerbangan dan setelah penerbangan. 

Berdasarkan nilai tingkat kepuasan yang paling rendah, maka atribut 
yang perlu mendapatkan perhatian bagi pihak manajemen adalah: 

1. Segmen affluent : atribut layanan petugas kantor (sebelum              
penerbangan), atribut keamanan penerbangan selama   
penerbangan), pengiriman bagasi ke conveyor belt dan penanganan 
complaint terhadap bagasi (setelah penerbangan). 

2. Segmen achievers : layanan reservasi (sebelum penerbangan), 
keamanan penerbangan (selama penerbangan), penanganan 
connecting flight (setelah penerbangan) 

3. Segmen anxious : ketepatan keberangkatan/kedatangan (sebelum 
penerbangan), kemananan penerbangan (selama penerbangan), 
penanganan connecting flight (setelah penerbangan) 

 Adapun hal lain yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini, yaitu : 
berdasarkan hasil pengujian statistik dapat diinformasikan bahwa tidak terjadi 
perbedaan secara nyata antara skala Likert harapan dengan skala Likert 
kenyataan, namun bentuk kuesioner yang akan dibuat berdasarkan skala 
Likert harapan agak berbeda dengan skala Likert kenyataan, karena di dalam 
skala Likert harapan tidak dilakukan konfirmasi atas harapan konsumen 
walupun begitu peneliti tetap dapat mengetahui atribut-atribut yang sangat 
berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen yaitu melalui nilai (skor) 
dari penilaian kepuasan konsumen apabila terdapat skor yang paling kecil, 
berarti atribut tersebut jauh dari harapan konsumen dengan kata lain 
konsumen sangat mementingkan atribut tersebut.  
 
Kata Kunci : Maskapai Penerbangan Bouraq Indonesia Airlines, Analisis 
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