
I.   PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Perkembangan pasar jasa meningkat akhir-akhir ini, tidak hanya 

disebabkan oleh jenis-jenis yang beragam, tetapi juga kebutuhan jasa itu 

sendiri. Bisnis jasa transportasi penerbangan merupakan salah satu sektor 

usaha jasa yang sedang berkembang pesat saat ini. Prospek industri jasa 

penerbangan khususnya Indonesia pada masa mendatang sangat 

potensial mengingat Indonesia terdiri dari negara kepulauan dan  jumlah 

penduduknya yang sangat besar. Hal ini juga didukung oleh pertumbuhan 

perekonomian Indonesia yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan 

peningkatan taraf hidup rakyat. Oleh karena itu, peranan pesawat terbang 

sebagai sarana transportasi menjadi semakin penting. 

 Pertumbuhan jasa pelayanan perusahaan penerbangan dari tahun 

ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini juga 

meningkatkan persaingan di industri jasa penerbangan baik kualitas, 

harga dan promosi.  

Kini sedikitnya ada 29 perusahaan angkutan udara niaga berjadwal 

baik yang sudah beroperasi maupun yang belum beroperasi, serta yang 

hanya baru mendapatkan ijin saja, seperti  PT. Indonesia Airlines Avi 

Patria, PT. Lion Mentari Airlines, PT. Pelita Air Service, PT. Air Wagon 

Internasional (Awair), PT. Rusmindo Internusa Air, PT. Bayu Indonesia Air 

dan PT. Airmark Indonesia Avia serta beberapa maskapai penerbangan 

asing yang ikut membuka penerbangan langsung ke beberapa daerah di 
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Indonesia, data lengkapnya mengenai perusahaan angkutan udara niaga 

berjadwal dapat dilihat pada lampiran 2.  

Perkembangan jumlah penumpang udara dalam kurun waktu 1996-

2003 sempat mengalami penurunan pada tahun 1997-1999. Hal itu wajar 

terjadi karena pada saat itu sedang terjadi krisis perekonomian, dimana 

seluruh biaya produksi pada industri jasa penerbangan terjadi peningkatan 

dan berdampak pada peningkatan harga jual tarif penumpang sedangkan 

daya beli masyarakat pada saat itu sangat rendah.  

Pada tahun 2000-2003 jumlah penumpang terus mengalami 

peningkatan (Tabel 1). Hal itu dimungkinkan karena kondisi perekonomian 

Indonesia sudah membaik dibandingkan pada kurun waktu 1997-1999 

sehingga berdampak kepada menurunnya biaya produksi di industri jasa 

penerbangan dan meningkatnya daya beli masyarakat selain itu 

disebabkan karena munculnya operator pesawat baru yang mampu 

bersaing dengan operator pesawat lama yang lebih mampu menekan 

biaya produksinya. Operator pesawat baru tersebut adalah maskapai 

penerbangan Lion Air yang lahir pada pertengahan tahun 2001. Dengan 

adanya operator pesawat baru tersebut mengakibatkan operator-operator 

pesawat lama harus mampu bersaing harga tanpa mengenyampingkan 

kualitas pelayanan terhadap konsumennya. 
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Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penumpang Udara Domestik padaTahun 
1996-2003 

Tahun 

Jumlah penumpang 
udara ( orang) 

 Pertumbuhan 
(orang) 

 Laju Pertumbuhan 
(%) 

1996 13.400.000   

1997 12.800.000  -600.000 -4,48 

1998   7.800.000 -5.000.000 -39,06 

1999   6.400.000 -1.400.000 -17,95 

2000  7.600.000  1.200.000   18,75 

2001   9.100.000   1.500.000   19,74 

2002 15.217.028   6.117.028   67,22 

2003 20.450.138   5.233.110   34,39 

Rata-rata    11,23 
Sumber       :Departemen Perhubungan, 2003 (Diolah) 
 

 
 

Penurunan pada tahun 1997-1999 juga berpengaruh pada kelima 

maskapai penerbangan besar seperti Garuda, Merpati, Bouraq, Mandala 

dan Pelita (Tabel 2). Hal itu wajar terjadi karena pada tahun 1997-1999  di 

Indonesia sedang terjadi krisis perekonomian dimana seluruh harga 

kebutuhan pokok mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan daya 

beli  masyarakat mengalami penurunan yang akhirnya berimplikasi 

terhadap kemampuan masyarakat untuk menggunakan jasa penerbangan 

sebagai alat transportasi. 

 

 

Tabel 2.Jumlah Penumpang (orang) untuk Tiap-Tiap Maskapai      
padaTahun 1996-2003 

TH Garuda Merpati Bouraq Mandala Pelita Lion 

1996 1.408.429 1.472.245 1.296.701 571.459 112.786 - 

1997 1.191.410 1.245.571 1.464.746 483.405 95.407 - 

1998 733.748 767.104 819.013 297.713 58.758 - 

1999 609.777 637.497 598.491 247.412 48.831 - 

2000 723.868 756.774 713.014 293.704 57.976 - 

2001 817.030 854.171 521.881 331.503 65.427 364.000 

2002 5.285.832 2.368.702 1.102.056 2.221.037 590.135 1.100.591 

2003 2.860.182 1.412.296 1.367.363 971.782 429.050 1.479.082 
Sumber       :Departemen Perhubungan, 2003 (Diolah) 
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Walaupun laju pertumbuhan maskapai Bouraq terjadi kenaikan 

pada tahun 2002-2003 tetapi bila dilihat dari rata-rata pangsa pasarnya 

masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan maskapai Garuda yaitu 

sebesar 13,25% (Tabel 4), Merpati 10,29% (Tabel 5) sedangkan Bouraq 

adalah sebesar 8,75% (Tabel 3). 

 

 

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Penumpang dan Pangsa Pasar untuk 
Maskapai Bouraq Indonesia Airlines padaTahun 1996-2003 

Tahun 
Jumlah Penumpang 

(orang) 
 

Pertumbuhan 
(0rang)  

Laju 
Pertumbuhan 

(%)  

Pangsa Pasar 
(%)  

1996 1.296.701 - - 9,68 

1997 1.464.746 168.045 12,96 11,44 

1998 819.013 -645.733 -44,08 10,50 

1999 598.491 -220.522 -26,93 9,35 

2000 713.014 114.523 19,14 9,38 

2001 521.881 -191.133 -26,81 5,73 

2002 1.102.056 580.175 111,71 7,24 

2003 1.367.363 265.307 24,07 6,69 

Rata-rata 9,93 8,75 
Sumber       :Bouraq Traffic Flow, 2003 (Diolah) 
 
 
 

 Pada Tabel 4 menggambarkan bahwa pada tahun 1997 sampai 

dengan tahun 1999 rata-rata terjadi penurunan, namun apabila dilihat dari 

pangsa pasarnya, maka Garuda masih lebih unggul bila dibandingkan 

dengan maskapai penerbangan lainnya. Hal itu dimungkinkan karena 

image maskapai Garuda masih lebih baik dibandingkan dengan maskapai 

penerbangan lainnya. 
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Tabel 4. Laju Pertumbuhan dan Pangsa Pasar untuk Maskapai Garuda 
Indonesia Airlines  pada Tahun 1996-2003 

Tahun 
Jumlah Penumpang 

(orang) 
 

Pertumbuhan 
(0rang)  

Laju 
Pertumbuhan 

(%)  

Pangsa Pasar 
(%)  

1996 1.408.429 - - 10,51 

1997 1.191.410 -217.019 -15,41 9,31 

1998 733.748 -457.662 -38,41 9,41 

1999 609.777 -123.971 -16,90 9,53 

2000 723.868 114.091 18,71 9,52 

2001 817.030 93.162 12,87 8,98 

2002 5.285.832 4.468.802 546,96 34,74 

2003 2.860.182 -2.425.650 -45,89 13,99 

Rata-rata 65,99 13,25 
Sumber       :Departemen Perhubungan, 2002 (Diolah) 
 
 
 

Hal serupa juga terjadi pada Merpati dimana pada tahun 1997 

sampai dengan tahun 1999 juga terjadi penurunan bahkan lebih buruk dari 

pada maskapai penerbangan Bouraq. Namun walupun begitu pangsa 

pasar Merpati masih jauh lebih baik dari pada maskapai Bouraq (Tabel 5) 

dimana pangsa pasar merpati mencapai10,29 % sedangkan pangsa pasar 

yang berhasil diraih oleh Bouraq hanya sebesar 8,75%. 

 

 

Tabel 5. Laju Pertumbuhan dan Pangsa Pasar untuk Maskapai Merpati 
Nusantara Airlines  pada Tahun 1996-2003 

Tahun 

Jumlah 
Penumpang 

(orang) 
 

Pertumbuhan 
(0rang)  

Laju 
Pertumbuhan 

(%) 

Pangsa Pasar 
(%)  

1996 1.472.455 - - 10,99 

1997 1.245.571 -226.884 -15,41 9,73 

1998 767.104 -478.467 -38,41 9,83 

1999 637.497 -129.607 -16,90 9,96 

2000 756.774 119.277 18,71 9,96 

2001 854.171 97.397 12,87 9,39 

2002 2.368.702 1.514.531 177,31 15,57 

2003 1.412.296 -956.406 -40,38 6,91 

Rata-rata 13,97 10,29 
Sumber       :Departemen Perhubungan, 2003 (Diolah) 
 
 
 

 Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa maskapai Mandala juga terjadi 

penurunan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 bahkan hal 
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tersebut sampai berpengaruh pada penurunan pangsa pasarnya padahal 

laju pertumbuhannya jauh lebih besar. 

 

 

Tabel 6. Laju Pertumbuhan untuk Maskapai Mandala Indonesia Airlines 
pada Tahun 2001-2003 

Tahun 

Jumlah Penumpang 
(orang) 

 

Pertumbuhan 
(0rang)  

Laju 
Pertumbuhan 

(%)  

Pangsa Pasar 
(%)  

1996 571.459 - - 4,26 

1997 483.405 -88.054 -15,41 3,78 

1998 297.713 -185.693 -38,41 3,82 

1999 247.412 -50.300 -16,90 3,87 

2000 293.704 46.291 18,71 3,86 

2001 331.503 37.800 12,87 3,64 

2002 2.221.037 1.889.594 569,99 14,60 

2003 971.782 -1.249.255 -56,24 4,75 

Rata-rata 78,78 5,32 
Sumber       :Departemen Perhubungan, 2003 (Diolah) 
 
 
 

 Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa maskapai Pelita juga terjadi 

penurunan penumpang dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 

bahkan jumlah pangsa pasarnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

pangsa pasar pada maskapai penerbangan lainnya. Tetapi hal tersebut 

wajar karena fokus unit bisnis pada maskapai ini sejak tahun 1996 adalah 

sebagai pesawat cargo (bukan pesawat yang diperuntukkan bagi orang) 

sehingga maskapai ini kurang diminati.  

Hal tersebut juga berpengaruh pada image konsumen dalam 

menggunakan maskapai ini, karena konsumen khawatir  maskapai ini 

kurang dapat memenuhi harapan konsumen sehingga maskapai ini 

kurang mendapatkan kesan bahwa maskapai ini adalah maskapai 

penerbangan yang diperuntukkan bagi penumpang (orang). 
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Tabel 7. Laju Pertumbuhan untuk Maskapai Pelita Air Service pada Tahun 
1966-2003 

Tahun 

Jumlah Penumpang 
(orang) 

 

Pertumbuhan 
(0rang)  

Laju 
Pertumbuhan 

(%)  

Pangsa 
Pasar 

(%)  

1996 112.786 - - 0,84 

1997 95.407 -17.379 -15.41 0,75 

1998 58.758 -36.649 -38,41 0,75 

1999 48.831 -9.928 -16,90 0,76 

2000 57.976 9.136 18,71 0,76 

2001 65.427 7.460 12,87 0,72 

2002 590.135 524.708 801,97 3,88 

2003 429.050 -161.085 -27,30 2,10 

Rata-rata 105,08 1,32 
Sumber       :Departemen Perhubungan, 2003 (Diolah) 
 

  

Pada Tabel 8 dapat dilihat  bahwa walaupun maskapai 

penerbangan Lion Air masih tergolong baru namun maskapai ini mampu 

mempositioningkan dirinya sebagai pesawat penumpang yang terbaik. Hal 

itu terbukti sejak awal pendiriannya pada tahun 20001 pangsa pasarnya 

mengalami kenaikan. 

 

Tabel 8. Laju Pertumbuhan untuk Maskapai Lion Air pada Tahun 2001-
2003 

Tahun 

Jumlah 
Penumpang 

(orang) 
 

Pertumbuhan 
(0rang)  

Laju 
Pertumbuhan 

(%)  

Pangsa Pasar 
(%)  

2001 364.000   4,00 

2002 1.100.591 736.591 202,36 7,23 

2003 1.479.082 378.491 34,39 7,23 

Rata-rata 118,37 6,16 
Sumber       :Departemen Perhubungan, 2003 (Diolah) 
 
 
 

 Sebelum tahun 2000 pemerintah Indonesia dalam hal ini 

Departemen Perhubungan memberlakukan prosedur perijinan untuk 

industri penerbangan cukup ketat. Setiap perusahaan penerbangan 

diwajibkan memiliki pesawat sendiri. Keadaan ini membuat  entry barrier 
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yang cukup besar bagi maskapai penerbangan baru yang ingin masuk ke 

dalam industri jasa penerbangan.  

Sedangkan setelah tahun 2000 (pasca deregulasi) Departemen 

Perhubungan membuat prosedur perijinan baru untuk industri jasa 

penerbangan. Setiap perusahaan penerbangan diperbolehkan untuk 

menyewa pesawat dari perusahaan lain. Dampaknya, entry barrier dalam 

industri jasa penerbangan tidak terlalu besar dimana bila perusahaan 

merasa jalur yang dilayaninya tidak menguntungkan lagi, jalur tersebut 

dapat ditutup dan pesawat yang disewa dikembalikan. Karena itu usaha 

penerbangan menjadi sangat fleksibel dan biaya untuk masuk ataupun 

keluar dari industri ini menjadi sangat rendah.  

Dalam istilah ekonomi, industri ini disebutkan memiliki sunk cost 

rendah. Karakteristik industri yang punya sunk cost rendah adalah biaya 

per unit yang rendah dan tingkat turnover perusahaan yang tinggi, banyak 

perusahaan masuk dan keluar. Akibatnya mulai tahun 2000-2003 banyak 

muncul maskapai-maskapai penerbangan baru yang menjadi pesaing 

maskapai-maskapai penerbangan lama (Shauki, 2004). 

 Deregulasi di bidang penerbangan dimana pemerintah dalam hal ini 

Departemen Perhubungan memberikan kemudahan dalam mendirikan 

maskapai-maskapai penerbangan baru telah menghasilkan peningkatan 

jumlah maskapai penerbangan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah 

maskapai penerbangan pada tahun 1997 adalah berjumlah lima maskapai 

sedangkan pasca deregulasi yaitu pada tahun 2000 jumlah maskapai 

penerbangan adalah berjumlah tiga puluh maskapai.  
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Oleh karena  itu deregulasi tersebut menyebabkan pangsa pasar 

Bouraq Indonesia Airlines terjadi penurunan sebesar 2.14% yaitu pada 

tahun 2000 pangsa pasar Bouraq adalah sebesar 9.38% turun menjadi 

7.24% pada tahun 2002 (Tabel 3) tetapi jika dilihat dari jumlah penumpang 

domestik terjadi kenaikan yaitu sebesar 11,23% (Tabel 1) tapi hal ini 

akibat dari tidak seimbangnya antara pertumbuhan jumlah penumpang 

dengan penambahan jumlah maskapai penerbangan yaitu sebesar 20% 

(Angkasa, 2003). Hal ini mengakibatkan konsumen lebih banyak 

menggunakan transportasi udara, karena konsumen mempunyai banyak 

pilihan dalam menggunakan transportasi udara yang mampu memberikan 

pelayanan terbaik kepada konsumen. 

 Hal ini menggambarkan bahwa persaingan bisnis transportasi 

udara semakin keras, apalagi dalam bisnis penerbangan berlaku teori 

kepadatan tinggi, penghasilan rendah dan sebaliknya. Dimana dengan 

frekuensi penumpang relatif padat, perusahaan penerbangan hanya 

mengambil sedikit keuntungan per kursi. 

 Dalam dunia penerbangan,ada faktor yang tidak terbatas dan tidak 

ditentukan oleh baru atau lamanya suatu maskapai penerbangan 

beroperasi yaitu faktor pelayanan. Faktor ini dapat dijadikan peluang bagi 

operator maskapai penerbangan manapun termasuk maskapai Bouraq 

Indonesia Airlines. Untuk itu agar Bouraq Indonesia Arlines dapat 

meningkat pangsa pasarnya dibandingkan maskapai-maskapai 

penerbangan lainnya diperlukan peningkatan faktor pelayanan.  
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 Maskapai penerbangan Bouraq Indonesia Airlines dikenal sebagai 

maskapai dengan rute Timur (Ujung Pandang). Hal itu dapat dibuktikan 

dengan pencapaian jumlah penumpang  yang berada pada urutan ke tiga 

setelah maskapai Garuda dan Merpati di tahun 1996. Jumlah penumpang 

untuk maskapai penerbangan Garuda sebanyak 309.657 orang, Merpati 

sebanyak 261.535 orang dan Bouraq sebanyak 251.320 orang (Angkasa 

Pura I, 2003). 

 Seharusnya jumlah penumpang untuk maskapai penerbangan 

Bouraq terjadi kenaikan pada tahun berikutnya. Namun yang terjadi pada 

tahun 2003 adalah penurunan peringkat menjadi peringkat ke lima setelah 

maskapai penerbangan Merpati, Garuda, mandala dan Pelita. Dimana 

jumlah penumpang untuk maskapai Merpati sebanyak 341.378 orang, 

Garuda sebanyak 237.473 orang, Mandala sebanyak 224.564, Pelita 

sebanyak 130.337 orang dan Bouraq hanya 95.753 (Angkasa Pura I, 

2003). Kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh karena penurunan 

kualitas pelayanan dari maskapai penerbangan Bouraq baik itu kualitas 

pelayanan sebelum penerbangan, selama penerbangan ataupun setelah 

penerbangan. 

 Maka dari itu perlu dilakukan pengujian lebih lanjut agar pihak 

manajemen dapat mengetahui dengan jelas penyebab dari penurunan 

tersebut. 
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1.2.  Perumusan Masalah 

Dengan semakin banyaknya pesaing  Bouraq Indonesia Airlines, 

adanya keluhan-keluhan dari pengguna jasa transportasi udara seperti 

faktor kecepatan dan ketepatan serta kenyamanan dan keamanan 

penerbangan dan terjadinya penurunan jumlah penumpang untuk rute 

Jakarta-Ujung Pandang, maka menjadi semakin penting untuk 

meningkatkan pelayanan kepada konsumen di dalam bisnis jasa udara, 

maka masalah yang perlu dibahas dalam penelitian adalah: 

a. Management Dilemma 

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. 

b. Management Question 

Bagaimana Bouraq Indonesia Airlines dapat memenuhi harapan 

konsumen agar dapat menggunakan Bouraq Indonesia Airlines 

sebagai  alat transportasi udara. 

c. Research Question 

Apakah yang harus diakukan oleh manajemen Bouraq 

Indonesia Airlines agar konsumen tetap menggunakan Bouraq 

Indonesia Airlines sebagai alternatif utama dalam transportasi 

udara. 
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d. Investigation Question 

1. Apakah dengan mengetahui segmentasi konsumen Bouraq 

Indonesia Airlines berdasarkan aspek psikografis dan 

demografis dapat menjadi acuan pihak manajemen dalam 

penentuan tindakan pasar yang tepat ? 

     2. Apakah dengan mengetahui atribut-atribut yang berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan atas seluruh pelayanan yang 

diberikan oleh maskapai penerbangan Bouraq Indonesia 

Airlines dapat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan 

tindakan pasar yang tepat ? 

e. Measurement Question 

     1. Bagaimana segmentasi konsumen Bouraq Indonesia Airlines 

berdasarkan aspek psikografis dan demografis. 

     2. Atribut-atribut (pelayanan) apa saja yang berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan konsumen. 

     3.  Bagaimana tingkat kepuasan pada masing-masing segmen 

     4. Rekomendasi apa yang tepat untuk diterapkan agar Bouraq 

Indonesia Airlines tetap dijadikan oleh konsumen sebagai 

transportasi udara yang utama. 
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1.3.  Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai kepuasan 

konsumen terhadap jasa layanan transportasi udara Bouraq Indonesia 

Airlines meliputi: 

1.  Melakukan segmentasi konsumen Bouraq Indonesia Airlines  

berdasarkan aspek psikografis dan demografis. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis atribut-atribut yang  

berpengaruh terhadap tingkat kepuasan konsumen 

3.  Menguji apakah terdapat kesamaan tingkat kepuasan antar 

segmen 

4.   Menguji perbedaan pada skala Likert harapan dengan skala 

Likert kenyataan 

5.   Merumuskan rekomendasi apa yang tepat untuk diterapkan 

dalam peningkatan kepuasan konsumen Bouraq Indonesia 

Airlines. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian  

 Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai segmentasi konsumen Bouraq Indonesia 

Airlines berdasarkan aspek psikografis dan demografis dimana 

hal ini dapat berguna untuk mengidentifikasi konsumen Bouraq 

Indonesia Airlines. Selain itu diharapkan mampu memberikan 
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informasi yang jelas mengenai atribut-atribut (pelayanan) apa 

saja yang memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen dan 

memberikan informasi mengenai apakah terdapat persamaan 

tingkat kepuasan pada masing-masing konsumen. 

2. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi suatu pengalaman 

praktis untuk menerapkan konsep pemasaran dalam aktivitas 

bisnis selain itu penulis dapat mengevalusi perbedaan antara 

skala Likert harapan dengan skala Likert kenyataan. 

 

1.5.  Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada analisis kepuasan 

konsumen yang berada di dalam bandara Soekarno Hatta, Cengkareng 

Jakarta Barat untuk layanan jasa udara pesawat Bouraq Indonesia Airlines 

untuk rute Jakarta-Ujung Pandang. Disamping itu penelitian ini juga 

dibatasi hanya sampai tahap pemberian alternatif strategi pemasaran 

untuk Bouraq Indonesia Airlines.  

 

 

 

 

 

 

 

 




