
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sektor transportasi laut yang didalamnya berupa pelabuhan dan kapal 

berperan dalam menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya sehingga 

aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Disamping itu, sektor 

transportasi laut juga berperan mendukung pertumbungan ekonomi untuk daerah-

daerah tertinggal dan sebagai sarana penunjang perekonomian daerah 

berkembang. Dengan kata lain, transportasi berperan dalam menggerakan 

dinamika pembangunan melalui mobilitas manusia, barang dan jasa serta 

mendukung pola distribusi nasional. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009, tentang 

Kepelabuhanan diberitahukan bahwa kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri 

atas penyediaan dan/ atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang dan jasa 

terkait dengan kepelabuhanan. Penyediaan dan/ atau pelayanan jasa terkait dengan 

kepelabuhanan meliputi pelayanan pengisian air tawar dan minyak, penyediaan 

kantor untuk kepentingan penggunaan jasa pelabuhan, tempat tunggu kendaraan 

bermotor, kegiatan industri tertentu, kegiatan perdagangan, jasa periklanan dan 

lain-lain. 

Dengan meningkatnya mobilitas orang dan barang pada gilirannya akan 

menuntut pelayanan transportasi dengan tingkat keselamatan, keamanan, 

kecepatan, kelancaran dan kenyamanan yang lebih tinggi. Apabila suatu 

perusahaan angkutan atau moda angkutan tertentu senantiasa memberikan kualitas 

pelayanan yang dapat memberi kepuasan kepada pemakai jasa transportasi, maka 

konsumen tersebut akan menjadi pelanggan yang setia. Dengan kualitas pelayanan 

yang prima akan dapat meningkatkan citra perusahaan kepada para pelanggannya. 

Pelabuhan penyeberangan sangat vital untuk pendistribusian barang 

maupun manusia dari satu tempat ke tempat lain, dimana pelabuhan 

penyeberangan merupakan tempat peralihan manusia, oleh karena itu area 

pelabuhan merupakan area yang sangat strategis untuk melakukan pengembangan 

perekonomian. Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup 

serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat 

diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan 

ekonomi dari suatu bangsa. Untuk mencapai pengembangan ekonomi dari suatu 

negara memerlukan kapasitas angkutan yang optimal. Namun perlu diperhatikan 

bahwa penentuan kapasitas tersebut dan tingkat investasi bukanlah hal yang 

mudah. 

ASDP Indonesia Ferry merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

transportasi dan pelabuhan penyeberangan. Sampai dengan tahun 2015, ASDP 

Indonesia Ferry menyediakan layanan penyeberangan di 195 lintasan yang 

dilayani 139 kapal (komersial dan perintis). ASDP Indonesia Ferry mengelola 35 

pelabuhan penyeberangan di 29 kantor cabang operasionalnya. Pelabuhan-

pelabuhan ini mendukung penyeberangan di 18 lintasan komersial dan 17 lintasan 

keperintisan. Keseluruhan jumlah dermaga yang dioperasikan sebanyak 77 unit 

yang terdiri dari 50 dermaga movable bridge (MB), 23 dermaga plengsengan dan 

4 dermaga ponton. 
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Pelabuhan penyeberangan terbagi menjadi dua, yaitu pelabuhan 

penyeberangan komersil dan pelabuhan penyeberangan perintis. Pelabuhan 

penyeberangan komersil merupakan pelabuhan yang mendapatkan keuntungan 

dari hasil usahanya. Pelabuhan Merak merupakan pelabuhan penyeberangan 

paling padat di Indonesia. Data jumlah penumpang yang melakukan 

penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Merak dapat dilihat pada Tabel 1 : 

Tabel 1 Data penumpang Pelabuhan Merak tahun 2011 sampai 2015 

Tahun Jumlah 
Penumpang 

Anak-anak Dewasa 

2011 1.358.927 126.143 1.232.784 
2012 1.414.155 130.786 1.283.369 
2013 1.486.127 137.351 1.348.776 
2014 1.325.384 126.663 1.198.721 
2015 1.282.660 119.434 1.163.226 

 

PT. ASDP ditugaskan oleh pemerintah sebagai operator pelabuhan 

penyeberangan dan salah satu operator kapal ferry yang beroperasi di Pelabuhan 

Merak. Kapal ferry yang dimiliki PT. ASDP terus bertambah dari tahun ke tahun, 

akan tetapi data penumpang yang menggunakan jasa kapal ferry milik PT. ASDP 

tidak sebanding dengan penambahan kapal. Secara jumlah mengalami 

penambahan jumlah penumpang, akan tetapi apabila dilihat dari jumlah kapal 

yang semakin bertambah maka jumlah penumpang tersebut mengalami 

penurunan. Data jumlah penumpang yang menggunakan kapal ferry milik PT 

ASDP di Pelabuhan Penyeberangan Merak dapat dilihat pada Tabel 2 : 

Tabel 2 Data penumpang di Kapal ASDP tahun 2011 sampai 2015 

Tahun Jumlah Penumpang Jumlah Kapal 
Rata-rata  

per kapal 

2011 312.487 3 104.162 
2012 295.856 3 98.619 
2013 266.374 4 66.594 
2014 323.528 6 53.893 
2015 314.528 9 34.948 

 

Dengan data diatas, yang memperlihatkan penurunan jumlah penumpang 

dari tahun 2013. Maka perlu analisis kepuasasan penumpang, sehingga dapat 

diketahui faktor yang menyebabkan penurunan jumlah penumpang yang ada di 

Pelabuhan Penyeberangan Merak. Penurunan jumlah penumpang di Pelabuhan 

Penyeberangan Merak, tidak lepas dari kepuasan penumpang dengan adanya 

keluhan yang di informasikan oleh penumpang tersebut melalui system customer 

service yang telah ada di PT ASDP sejak tahun 2012. Dengan adanya system 

customer service, penumpang dapat memberikan saran dan kritiknya melalui 

telepon, sms, email dan media social lainnya seprti twitter, facebook dan lainnya. 

Keluhan penumpang yang terdapat di Pelabuhan Penyeberangan Merak, 

merupakan keluhan yang paling banyak dari keluhan yang terdapat di seluruh 

pelabuhan lainnya.  



 

3 

Keluhan penumpang terhadap kinerja jasa Pelabuhan Penyeberangan 

Merak tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Keluhan penumpang di 

Pelabuhan Penyeberangan Merak dapat dilihat dari Gambar 1. 

 

Gambar 1 Jumlah keluhan penumpang dari tahun 2012 - 2015 

Kinerja jasa Pelabuhan Penyeberangn Merak tidak maksimal, terlihat dari 

jumlah penumpang yang mengalami penurunan dan jumlah keluhan penumpang 

yang mangalami peningkatan. Melihat dari data jumlah penumpang dan jumlah 

keluhan penumpang, maka diperlukan penelitian dan kajian untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. Salah satunya diperlukan strategi yang diharapkan dapat 

meningkatkan meningkatkan jumlah penumpang dan mengurangi keluhan 

penumpang sehingga dapat menambah pendapatan perusahaan. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan kondisi dari jumlah penumpang yang melakukan 

penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Merak dan penumpang yang 

menggunakan jasa kapal ferry milik PT ASDP Indonesia Ferry mengalami 

penurunan serta meningkatnya keluhan dari penumpang terhadap kinerja jasa 

Pelabuhan Penyeberangan Merak. Maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana segmentasi penumpang pelabuhan dan kapal ferry milik PT ASDP 

di Pelabuhan Penyeberangan Merak? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan penumpang terhadap jasa Pelabuhan dan kapal 

ferry milik PT ASDP di Pelabuhan Penyeberangan Merak ? 

3. Bagaimana strategi pengembangan bisnis jasa pelabuhan dan kapal ferry milik 

PT ASDP Indonesia Ferry di Pelabuhan Penyeberangan Merak yang tepat dan 

efektif ? 

 

Keluhan 

Layanan 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi segmen penumpang Pelabuhan dan Kapal Ferry PT ASDP di 

Pelabuhan Penyeberangan Merak. 

2. Menganalisis tingkat kepuasan penumpang terhadap layanan usaha jasa 

Pelabuhan dan Kapal Ferry PT ASDP di Pelabuhan Penyeberangan Merak. 

3. Menganalisis dan merumuskan strategi pengembangan bisnis usaha jasa 

pelabuhan dan kapal ferry milik PT ASDP yang tepat yang akan dilakukan. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan manfaat kepada beberapa pihak : 

1. Perusahaan : memberikan masukan dan informasi terhadap perusahaan untuk 

mengetahui segmentasi penumpang, kepuasan penumpang dan strategi 

pengembangan bisnis jasa pelabuhan dan kapal ferry PT ASDP di Pelabuhan 

Penyeberangan Merak. 

2. Penulis : menambah wawasan dan pengalaman sehingga dapat memberikan 

manfaat kepada orang lain. 

3. Pembaca : memberikan sumbangan ilmu bidang manajemen pemasaran dan 

strategi pada bidang usaha pelabuhan penyeberangan dan dapat dijadikan 

bahan untuk penelitian lanjutan. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada beberapa kondisi di bawah ini : 

1. Lingkup usaha jasa pelabuhan dan kapal ferry milik PT ASDP di Pelabuhan 

Penyeberangan Merak. 

2. Lokasi riset dilakukan di kantor pusat PT. ASDP untuk data sekunder yang 

berlokasi di Jakarta Pusat dan Pelabuhan Penyeberangan Cabang Merak untuk 

data primer di Propinsi Banten. 

3. Riset ini terfokus hanya pada bisnis yang ada pada usaha jasa di pelabuhan 

dan kapal ferry milik PT ASDP di Pelabuhan Penyeberangan Merak. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Strategi Pemasaran 

Menurut Kotler (1997) strategi merupakan suatu rencana kegiatan untuk 

mencapai sasaran. Hamel dan Prahalad (1995) mengungkapkan strategi sebagai 

suatu aktivitas yang bersifat inkremental dan dalam pelaksanaanya mengacu pada 

harapan-harapan pelanggan dimasa yang akan datang. Porter (1996) menyatakan 

bahwa strategi merupakan sarana yang vital untuk dapat mencipatakan 

keunggulan bersaing. Strategi adalah suatu rencana yang dirancang untuk menuju 

keberhasilan hasil dan goal. Perencanaan merupakan antisipasi dari organisasi, 

apa yang perlu dilaksanakan untuk menjangkau suatu sasaran. 




