
I. PENDAHULUAN 

 
 

 
1.1  Latar Belakang 

Indonesia  merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk 

yang sangat banyak yaitu kurang lebih 210 juta, dengan total wilayahnya 

sebesar 5,2 juta kilometer persegi. Sekitar 1,9 juta kilometer persegi 

berupa daratan, sedangkan sisanya adalah lautan. Hal ini membuat 

angkutan udara menjadi sangat diperlukan dan berpotensi untuk terus 

dikembangkan. Angkutan udara dinilai sangat praktis dan cepat bila 

dibandingkan dengan jasa angkutan lainnya. 

 Menjamurnya 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. PP tersebut juga memberi izin kepada maskapai 

penerbangan baru untuk terbang di rute-rute gemuk yang selama ini 

dikuasai pemain lama seperti Garuda Indonesia dan Merpati Nusantara 

Airlines. Dengan semakin banyaknya pemain baru di rute gemuk maka 

menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan penerbangan yang sudah 

beroperasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya. 

Pada tahun berikutnya, para pelaku bisnis penerbangan semakin 

dimanjakan dengan dikeluarkannya berbagai keputusan pemerintah yang 

berisi kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan bisnis ini.  Data 
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perusahaan angkutan udara berjadwal di Indonesia sampai akhir 2002 

dapat dilihat pada Lampiran 1.  

Seperti diketahui sejak tahun 1996, jumlah penumpang angkutan 

udara domestik menurun hingga tahun 2000, dan mulai naik kembali di 

tahun 2001. Kondisi terendah terjadi pada tahun 1999 yang disebabkan 

oleh adanya krisis ekonomi dan politik  (Djatmiko, 2003).  

 
           

 Tabel 1. Jumlah Penumpang Angkutan Udara 
                Domestik 

Tahun Jumlah Penumpang 

1996 13,4 juta 

1997 12,8 juta 

1998 7,6 juta 

1999 6,4 juta 

2000 7,6 juta 

2001 9,1 juta 

2002 11,4 juta 

2003 12,89 juta 
      Sumber : Departemen Perhubungan RI 

 
 

 Terlihat bahwa dampak krisis yang terjadi pada tahun 1998 terasa 

pada bisnis penerbangan ini, dimana jumlah penumpang turun drastis dari 

tahun sebelumnya. Pertumbuhan penumpang yang terjadi hanyalah 

pertumbuhan “semu” sebab angka 13,4 juta penumpang yang dicapai 

sebelum krisis (1996) tersebut hanya diangkut oleh lima maskapai 

penerbangan lama yaitu Garuda, Merpati, Mandala, Bouraq, dan Pelita Air 

Service. Adapun 11,4 juta penumpang pada tahun 2002 diangkut oleh 17 

maskapai penerbangan, terdiri dari maskapai penerbangan lama dan 
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maskapai penerbangan baru. Hal ini berarti jumlah penumpang yang 

sebetulnya menyusut ini justru diperebutkan oleh lebih banyak pemain. 

Oleh sebab itu, persaingan dalam memperebutkan pangsa pasar antar 

perusahaan penerbangan domestik yang sedang beroperasi akan 

bertambah ketat. Melihat angka-angka tersebut hanya ada satu 

kesimpulan yaitu persaingan yang kian sengit. Jumlah pasokan kursi 

penerbangan meningkat pesat, tetapi pertumbuhan jumlah penumpang 

belum mampu mengimbangi. Kenyataan tersebut memaksa para 

pengusaha penerbangan harus kreatif dan inovatif agar tetap bisa 

bertahan dan bersaing. 

 Menjamurnya perusahaan penerbangan mengakibatkan 

persaingan bisnis menjadi semakin ketat. Hal ini berdampak terhadap 

adanya kecenderungan  perang tarif di antara perusahaan tersebut. Saling 

banting harga umumnya terjadi di jalur-jalur penerbangan yang padat 

penumpang (rute gemuk). Saat ini, berdasarkan pangsa pasar 

penerbangan domestik yang dikuasai, Garuda menguasai 47%, Merpati 

24%, Mandala 14%, Bouraq 6%, Pelita 3%, Maskapai baru 3%, Lion 2%, 

dan Deraya 1% (Gatra, 2002). 

 Perang tarif di dalam bisnis jasa penerbangan telah menimbulkan 

gejala paradoks diantara jasa transportasi lainnya, dimana perusahaan 

jasa penerbangan dalam negeri yang tumbuh pesat dan banyak, sehingga 

akan timbul 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 
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jasa penerbangan dengan meningkatnya pertumbuhan pasar potensial.

 Kecenderungan perang tarif di bisnis penerbangan tersebut 

berdampak sangat serius pada perkembangan usaha angkutan 

penyeberangan yang banyak digunakan masyarakat kelas menengah ke 

bawah. Dalam kondisi ini dimana tarif jasa penerbangan sangat murah, 

perusahaan-perusahaan penyeberangan angkutan darat dan laut agak 

sulit untuk bersaing dengan pesawat udara. Masyarakat (pengguna jasa) 

lebih banyak berminat menggunakan pesawat terbang daripada 

menggunakan kereta api atau kapal udara dikarenakan akan jauh lebih 

hemat dari segi waktu. 

 Tarif angkutan udara memang sangat kompetitif dibandingkan 

angkutan laut dan kereta api. Data BPS menyebutkan bahwa kenaikan 

jumlah penumpang udara domestik selama Januari-September 2003 

mengalami peningkatan sebesar 51,75% dikompensasi dengan 

penurunan pada jasa  angkutan laut sebesar 13,99% dan angkutan kereta 

api yang turun sebesar 15,80%. 

 Pada awalnya perang tarif  dapat menjadi daya tarik konsumen 

untuk memilih jasa penerbangan, tetapi hal tersebut akan sulit 

dipertahankan dalam bisnis yang marginnya semakin menipis, dan 

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 yang akan meraih pangsa yang cukup besar. Oleh 

sebab itu, kunci kesuksesan bisnis penerbangan saat ini terletak pada 
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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. Pelanggan yang 

puas memang tidak selalu loyal, tetapi relatif lebih mudah menciptakan 

loyalitas pada pelanggan yang puas dibandingkan pelanggan yang tidak 

puas. Pelanggan yang puas cenderung akan melakukan penggunaan 

ulang terhadap barang/jasa tersebut dan memungkinkan mereka  menjadi 

voluntary salesman bagi orang lain. Pelayanan yang optimal kepada 

konsumen merupakan merupakan kunci untuk memenangkan persaingan. 

 
 
1.2. Identifikasi Masalah 

Munculnya perusahaan-perusahaan penerbangan baru   

mengakibatkan persaingan semakin ketat di industri jasa tersebut. Hal ini 

pada jangka pendek berdampak munculnya perang tarif. Kondisi ini 

sangatlah menguntungkan bagi konsumen pengguna jasa angkutan 

umum yang sebelumnya beranggapan tidak mampu menggunakan jasa 

penerbangan karena tarif yang mahal. Dengan kondisi perusahaan jasa 

penerbangan yang berlomba menjual tiket dengan harga murah, maka 

menimbulkan minat yang tinggi bagi pengguna jasa angkutan lain untuk 

beralih menggunakan jasa penerbangan. Dalam hal ini perlu diketahui 

berapa potensi pasar jasa penerbangan (jasa penerbangan domestik) 

dengan kondisi sekarang.  Seiring dengan meningkatnya persaingan di 

industri penerbangan domestik yang saat ini hanya mengunggulkan dari 
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segi harga maka aspek kepuasan pelanggan menjadi hal menarik untuk 

dikaji. Di sini juga dapat diketahui seberapa besar pengaruh harga dalam 

menciptakan kepuasan pelanggan dibandingkan dengan atribut layanan 

suatu jasa penerbangan. 

 Hal yang tidak kalah menariknya adalah di dalam penelitian ini 

berusaha menggali informasi mengenai peta kepuasan pelanggan dari 

berbagai maskapai penerbangan domestik. Hal ini akan menjadi 

parameter yang sangat strategis untuk melihat bagaimana masing-masing 

maskapai  di dalam memberikan pelayanan kepada penumpangnya. 

 Merpati Airlines merupakan satu dari perusahaan penerbangan 

yang sangat ingin mengetahui kepuasan pelanggannya berkaitan dengan 

adanya perang tarif yang menjadi salah satu atribut penting dalam 

menciptakan kepuasan. Potensi pasar yang besar saat ini dapat dirasakan 

pada rute Jakarta-Yogyakarta karena pada rute domestik ini persaingan 

perusahaan jasa penerbangan sangat ketat. Jasa penerbangan Merpati 

Airlines saat ini hanya menguasai pangsa pasar sebesar 7% dari seluruh 

jasa penerbangan domestik. Pangsa pasar paling besar di rute tersebut 

saat ini dikuasai oleh Garuda Indonesia, yaitu sebesar 50%. Dengan 

keadaan seperti ini, maka Merpati harus dapat meningkatkan dan 

memperluas pangsa pasarnya.  
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Sumber : Merpati (2003), Marketing Division 

 
 

Gambar 1. Pangsa Pasar Beberapa Jasa Penerbangan Rute 
Jakarta-Yogyakarta 

 
 

 Salah satu pasar yang berpotensi untuk digarap adalah pasar 

penumpang kereta api eksekutif. Saat ini kereta api eksekutif  menjadi 

pesaing bagi pasar jasa penerbangan. Dengan tarif dan karakteristik jasa 

angkutan yang hampir sama dengan kereta api, maka jasa penerbangan 

dapat merebut pasar penumpang kereta api. Tetapi hal tersebut tidak 

semudah yang dibayangkan, saat ini masih banyak para penumpang 

kereta api yang loyal terhadap jasa angkutan ini walaupun sebenarnya 

mereka berminat menggunakan jasa penerbangan. Harga mungkin masih 

menjadi prioritas pertama tetapi saat ini mereka menganggap bahwa 

harga adalah solusi jangka pendek saja dan konsumen lebih 

mementingkan service quality dari jasa yang ditawarkan. Ternyata tarif 

rendah bukan jaminan bagi penumpang kereta api untuk segera “beralih” 

menggunakan jasa penerbangan.  

 Kereta api eksekutif jurusan Jakarta-Yogyakarta merupakan rute 

berjadwal sangat padat, dalam sehari ada lima jadwal keberangkatan 

dengan tarif yang bervariasi. Rute ini inilah yang dianggap mempunyai 
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potensi sangat baik bagi jasa penerbangan domestik untuk segera 

digarap. Penelitian ini juga seberapa besar potensi pasar yang mungkin 

bisa direbut oleh jasa penerbangan terutama jasa penerbangan Merpati 

Nusantara Airlines dengan mengetahui karakteristik pengguna jasa 

angkutan dan peta kepuasan pelanggan dari penumpang “Non User” 

(bukan pengguna pesawat terbang) dan para penumpang jasa 

penerbangan domestik selain Merpati agar Merpati dapat menyusun 

strategi bersaing dan dapat menarik  minat para pengguna jasa kereta api 

eksekutif  untuk beralih menggunakan jasa penerbangan. Peta kepuasan 

pelanggan pada pelanggan jasa penerbangan Merpati dan selain Merpati 

diteliti guna mengetahui atribut-atribut yang menjadi pertimbangan 

konsumen dalam memilih jasa penerbangan domestik  yang diarahkan 

untuk  meningkatkan kepuasan pelanggan.  

 
 
1.3  Perumusan Masalah 

 Sebagai akibat bermunculannya banyak perusahaan jasa 

penerbangan baru yang siap bersaing, untuk memperluas pangsa 

pasarnya perusahaan jasa penerbangan PT  Merpati Nusantara Airlines 

harus dapat mencari pasar paru yang dianggap potensial. Penumpang 

kereta api eksekutif dianggap pasar yang sangat potensial bagi pasar jasa 

penerbangan karena konsumennya mempunyai kemampuan daya beli 

erhadap harga tiket. Sementara itu, rute yang dianggap potensial untuk 

digarap adalah rute Jakarta-Yogyakarta, karena melihat pangsa pasar 



 9 

Merpati yang masih sangat kecil, sedangkan pasar kereta api eksekutif 

sangat banyak peminatnya. 

 Selain berusaha untuk mengetahu, mengidentifikasi, serta 

menggali besarnya potensi pasar, penelitian ini juga mengkaji kepuasan 

pelanggan dari jasa penerbangan domestik. Diketahui pula atribut-atribut  

layanan jasa penerbangan (layanan sebelum, selama, dan sesudah 

penerbangan) yang dianggap penting dan sangat mempengaruhi di dalam 

pemilihan jasa penerbangan domestik. Secara ringkas perumusan 

masalah di dalam penelitian ini adalah :   

1. Berapa besar potensi pasar dari jasa kereta api eksekutif (non 

user) terhadap Jasa Penerbangan Domestik Indonesia di tengah 

persaingan yang semakin ketat dengan bermunculannya pemain 

baru di industri penerbangan? 

2. Atribut-atribut apa saja yang menjadi pertimbangan pengguna 

jasa transportasi “non user” pesawat dan “user” pesawat? 

3. Bagaimana kinerja perusahaan penerbangan Merpati 

berdasarkan tingkat kepentingan atribut dalam menciptakan 

kepuasan pelanggan? 

4. Strategi apa yang harus diterapkan untuk menarik minat agar 

para konsumen potensial jasa transportasi “non user” pesawat 

beralih menggunakan pesawat (“user”)? 

5. Bagaimana Perusahaan Jasa Penerbangan Merpati seharusnya 

menyikapi atibut-atribut yang menjadi pertimbangan pelanggan 

jasa penerbangan selain Merpati dan pelanggan jasa transportasi 
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“non user” pesawat sehingga Merpati dapat memperluas pangsa 

pasar dari pasar potensial tersebut? 

 
 
1.4  Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi potensi pasar jasa penerbangan domestik akibat 

menjamurnya perusahaan penerbangan baru dan adanya perang 

tarif. 

2. Menganalisis atribut-atribut yang menjadi pertimbangan untuk 

pelanggan jasa penerbangan (“user”) dan bukan pelanggan (“non 

user”) jasa penerbangan domestik. 

3. Menganalisis 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. 

 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan bagi pihak yang berkepntingan dalam pengambilan keputusan, 

baik keputusan pemasaran bagi para pemasar maupun keputusan 

pembelian bagi konsumen. Sedangkan bagi institusi pendidikan, dapat 

dijadikan sebagai bahan pustaka dan sebagai bahan pembanding dalam 
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penelitian pengukuran potensi pasar dan kepuasan pelanggan 

selanjutnya. 

 

1.6  Ruang Lingkup  

 Penelitian ini hanya dibatasi pada responden Kereta Api Eksekutif, 

pengguna jasa penerbangan selain Merpati yang berada di Gambir dan 

pengguna jasa penerbangan Merpati di Bandara Soekarno Hatta khusus  

rute Jakarta-Yogyakarta. Adapun aspek yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah potensi pasar dan kepuasan pelanggan jasa penerbangan 

domestik (studi kasus di PT Merpati Nusantara Airlines) 

 

 




