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 Bermunculannya perusahaan penerbangan baru di Indonesia 
belakangan ini membuat persaingan di industri tersebut semakin ketat. Hal 
tersebut bermula dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 
1999 dimana Departemen Perhubungan RI memberi izin seluas-luasnya 
kepada siapa saja yang ingin terjun di industri penerbangan serta memberikan 
berbagai kemudahan di dalam menjalankan bisnis ini. Menjamurnya 
perusahaan penerbangan mengakibatkan persaingan bisnis menjadi semakin 
ketat. Hal ini berdampak terhadap adanya kecenderungan perang tarif diantara 
perusahaan tersebut. Pada awalnya hal ini sangat menguntungkan konsumen 
pengguna jasa angkutan umum yang sebelumnya beranggapan tidak mampu 
menggunakan jasa penerbangan karena tarif yang mahal. Dengan kondisi 
“banting harga” antar perusahaan jasa penerbangan telah menimbulkan minat 
yang tinggi bagi pengguna jasa angkutan lain untuk beralih menggunakan jasa 
penerbangan. 
 Perusahaan jasa penerbangan dalam negeri yang tumbuh pesat dan 
banyak, sejalan dengan persaingan bisnis dalam merebut pasar penumpang 
potensial, menyebabkan suatu pergeseran pasar penumpang jasa 
penerbangan yang semakin melonjak dan penumpang angkutan darat dan laut 
yang mengalami penurunan. Hal tersebut jelas akan memperluas pangsa pasar 
jasa penerbangan dengan meningkatnya pertumbuhan pasar potensial. 
 Pada awalnya perang tarif dapat menjadi daya tarik konsumen untuk 
memilih jasa penerbangan, tetapi saat ini konsumen cenderung ingin 
mendapatkan pelayanan yang lebih baik atau penumpang akan memilih 
perusahaan penerbangan yang paling sesuai dengan harapannya. Hal ini 
berarti, hanya perusahaan penerbangan yang benar-benar unggul akan meraih 
pangsa pasar yang cukup besar. Oleh sebab itu, kunci kesuksesan bisnis 
penerbangan saat ini terletak pada pelayanan dan bukan sekedar tawaran tarif 
tiket yang murah. Hal tersebut menjadi tantangan bagi masing-masing 
perusahaan penerbangan domestik, termasuk Merpati Nusantara, sebagai 
service provider untuk dapat menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi.  
 Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengidentifikasi potensi pasar jasa 
penerbangan domestik akibat menjamurnya perusahaan penerbangan baru dan 
adanya perang tarif, (2) Menganalisa atribut-atribut yang menjadi pertimbangan 
untuk pelanggan jasa penerbangan (“user”) dan bukan pelanggan (“non user”) 
jasa penerbangan domestik, (3) Mengidentifikasi kepuasan pelanggan yang 
didasarkan pada atribut-atribut yang menjadi pertimbangan konsumen dalam 
memilih jasa penerbangan domestik, (4) Memformulasikan strategi layanan 
Jasa Penerbangan Merpati yang diarahkan untuk meningkatkan kepuasan 
pelanggan dan memperbesar potensi pasar. Penelitian ini dilakukan dengan 
metode survei dengan jumlah sampel sebanyak 158 responden yang terdiri dari 
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101 responden pengguna jasa penerbangan (“user”) dimana sebanyak 50 
responden adalah pengguna jasa penerbangan selain Merpati dan 51 
responden adalah pengguna jasa penerbangan Merpati. Sedangkan 57 
responden lainnya adalah bukan pengguna jasa penerbangan (“non user”). 
Pengambilan sampel dilakukan di Stasiun Gambir dan Bandara Soekarno 
Hatta. Pengambilan sampel dilakukan secara non probability sampling dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. 
 Penelitian ini dibahas menurut masing-masing kategori responden yaitu 
non user yang berminat menggunakan jasa penerbangan (non user berminat), 
“user selain Merpati”, dan user Merpati. Untuk mengetahui atribut pembeda dari 
masing-masing kategori responden maka dilakukan segmentasi dengan 
menggunakan analisis CHAID, untuk mengetahui tingkat prioritas atribut 
digunakan Analisis Thurstone. Untuk mengukur tingkat layanan berdasarkan 
tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan dilakukan analisis diagonal Suharjo 
Split. Untuk mengetahui karakteristik atribut berdasarkan pengaruhnya 
terhadap kepuasan digunakan penalty reward analysis. Analisis korespondensi 
digunakan untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap berbagai jasa 
penerbangan  berdasarkan tingkat kedekatan atributnya, sedangkan untuk 
mengetahui tingkat kepuasan digunakan indeks kepuasan konsumen. 
 Berdasarkan hasil analisis segmentasi menggunakan CHAID, atribut 
yang menjadi ciri khas kepentingan dari ketiga jenis jenis responden adalah 
bahwa non user sangat mementingkan pelayanan bagasi, pengaturan antrian 
sewaktu check in dan keamanan penerbangan. Selanjutnya, yang menjadi 
penciri atribut dari responden “user selain Merpati” adalah keamanan 
penerbangan, kecepatan pelayanan sebelum penerbangan, pelayanan bagasi, 
pengaturan antrian sewaktu check in, kualitas dan kuantitas makanan dan 
minuman serta kecepatan penyajiannya. Sedangkan yang menjadi atribut 
pembeda atau penciri dari user Merpati adalah ketepatan koneksi untuk 
penerbangan lanjutan, keamanan penerbangan, kecepatan pelayanan, 
pengaturan antrian dan check in. Hasil analisis Thurstone menunjukkan bahwa 
prioritas utama dari atribut sebelum penerbangan, selama penerbangan, 
setelah penerbangan dari non user dan “user selain Merpati” adalah informasi 
harga, keamanan, dan pengiriman bagasi ke sabuk berjalan.  Sedangkan untuk 
user Merpati yang menjadi prioritas utama adalah informasi jadwal, keamanan 
penerbangan, dan ketepatan koneksi untuk penerbangan lanjutan. Berdasarkan 
hasil analisis Diagonal, semua atribut layanan jasa penerbangan selain Merpati 
berada di bawah garis efficient service atau mengalami under service. 
Berdasarkan pengaruh setiap atribut terhadap tingkat kepuasan konsumen 
penerbangan selain Merpati, maka seluruh atribut terhadap jasa layanan 
sebelum penerbangan merupakan atribut excitement, yang artinya apabila 
atribut tersebut ditingkatkan pelayanannya maka akan meningkatkan 
kepuasannya, namun apabila sebaliknya tidak akan menurunkan kepuasan. 
Sedangkan atribut terhadap jasa layanan setelah penerbangan terbagi dalam 
dua kategori yaitu excitement dan performance, kecuali atribut berfungsinya 
fasilitas yang ada tergolong unidentified (atribut ini bisa termasuk ke dalam 
ketiga kategori) dan seluruh atribut layanan setelah penerbangan merupakan 
atribut basic (atribut yang akan memyebabkan ketidakpuasan bila tidak 
terpenuhi namun tak akan meningkatkan kepuasan bila terpenuhi).  
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 Analisis Diagonal pada user Merpati menunjukkan Kondisi layanan jasa 
penerbangan Merpati menunjukkan hampir semua atribut layanan sebelum 
penerbangan berada di bawah garis effecient service atau mengalami under 
service, kecuali atribut pelayanan di kantor maskapai dan keramahan petugas, 
begitu pula dengan layanan selama penerbangan, selruh atribut mengalami 
under service kecuali atribut kecepatan penyajian katering yang berada tepat di 
garis effecient service. Sedangkan untuk kondisi layanan setelah penerbangan, 
seluruh atribut  berada di bawah garis effecient service atau mengalami under 
service. 
 Berdasarkan pengaruh atribut terhadap tingkat kepuasan pengguna 
Merpati terhadap layanan jasa penerbangan Merpati, maka seluruh atribut 
layanan sebelum penerbangan merupakan atribut performance kecuali atribut 
pengaturan antrian dan check in yang termasuk atribut basic dan atribut 
pelayanan komplain baik di kantor kota atau di bandar yang termasuk atribut 
excitement. 
 Untuk analisis korespondensi, persepsi non user yang terbentuk 
terhadap berbagai jasa penerbangan domestik  yang ada adalah bahwa Lion 
merupakan jasa penerbangan dengan harga tiket murah, Garuda adalah jasa 
penerbangan yang bergengsi, tepat waktu, dan terkenal. Merpati dipersepsikan 
sebagai jasa penerbangan yang memiliki rasa nyaman. Persepsi yang ada di 
benak “user selain Merpati” adalah bahwa jasa penerbangan Garuda merupkan 
jasa penerbangan yang tepat waktu, bergengsi, memiliki banyak rute dan 
terkenal. Sedangkan Merpati identik dengan jasa penerbangan yang memiliki 
kenyamanan, dan Lion identik dengan jasa penerbangan dengan harga tiket 
murah. Sedangkan persepsi “user Merpati” adalah bahwa Garuda merupakan 
jasa penerbangan yang terkenal dan Lion juga merupakan jasa penerbangan 
dengan harga tiket murah. Sedangkan Merpati sendiri dipersepsikan sebagai 
jasa penerbangan yang memiliki rasa nyaman.  
 Hasil Indeks Kepuasan Konsumen menunjukkan bahwa sebesar 74 
persen dari “user selain Merpati” dan 84,31 dari responden “user Merpati” 
mengatakan puas terhadap atribut keamanan penerbangan 
 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dirumuskan beberapa saran, 
yaitu dengan memperhatikan analisis yang telah dilakukan terhadap responden 
non user, “user selain Merpati” dan user Merpati maka hal utama  yang harus 
dilakukan oleh Merpati untuk merangkul pasar ini adalah meningkatkan 
pelayanan dalam hal kecepatan pelayanan sebelum penerbangan, keamanan 
penerbangan, pelayanan bagasi, pengaturan antrian sewaktu ticketing dan 
check in, serta peningkatan untuk kualitas makanan dan minuman. Hal yang 
tidak kalah pentingnya adalah mengkomunikasikan keamanan dan 
kenyamanan penerbangan. Selanjutnya, mengingat atribut yang dijadikan 
prioritas utama atribut sebelum penerbangan adalah informasi harga, maka 
pihak Merpati juga diharapkan dapat mengkomunikasikan harga tiket  yang 
bervariasi tergantung kelas yang dipilih. Merpati harus berhati-hati dalam 
mengkomunikasikan harga jika ingin memberikan image yang lain, di sini yang 
perlu dikomunikasikan adalah bahwa benefit yang didapat jika menggunakan 
jasa penerbangan Merpati lebih banyak dibandingkan dengan jasa 
penerbangan yang menawarkan harga tiket murah. Dengan ini ada istilah 
“harga relatif”, yaitu dengan harga yang bersaing tapi mendapatkan manfaat 
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yang “lebih” mulai dari segi pelayanannya.  Bentuk informasi Merpati tentang 
pelayanan, kenyamanan, dan keamanan penerbangan dapat disampaikan 
melalui iklan, menurut hasil penelitian, berdasarkan karakteristik responden, 
maka pertimbangan komunikasi  adalah melakukan advetorial  di media cetak. 
Diharapkan semua informasi yang dikomunikasikan diharapkan harus konsisten 
dengan kenyataan dan dapat dipercaya.  
 Berdasarkan hasil survei, ternyata lebih dari 70 persen user membeli 
tiket di agen-agen perjalanan. Hal yang dapat disarankan untuk meningkatkan 
penjualan tiket adalah pemberian insentif atau bonus yang besar terhadap para 
frontliner di agen tersebut, karena frontliner agen dapat mempengaruhi dan 
merekomendasikan konsumen untuk membeli tiket . 
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