
V. SIMPULAN dan SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan jasa 

yang diberikan oleh PT Sriwijaya Air  masih ada yang belum  memenuhi tingkat 

kepuasan yang diinginkan penumpang dilihat dari:

1. Terdapat  dimensi  yang  masih  belum  dapat  memuaskan  kepentingan 

penumpang  yakni  dimensi  ketepatan  waktu  dengan  tingkat  kesesuaian 

antara kepentingan dan kepuasan sebesar 92,79% dan dimensi tarif dengan 

tingkat kesesuaian kepentingan dan kepuasan sebesar 98,94%

2. Kuadran A terdiri dari 5 (lima) atribut yang dianggap prioritas utama oleh 

penumpang Sriwijaya Air, tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal. 

Kuadran ini berasal dari dimensi ketepatan waktu (On time performance) 

yang terdiri dari 1 atribut, kemudian dimensi Tarif (Fare) yang terdiri dari 

2  atribut  dan  dimensi  kenyamanan  (Comfortability)  yang  terdiri  dari  2 

atribut. 

3. Kuadran B terdiri dari 5 (lima) atribut yang dianggap sangat penting dan 

dirasakan  sudah  sangat  memuaskan.  Kuadran  ini  berasal  dari  dimensi 

dimensi  Tarif  (Fare)  yang  terdiri  dari  1  atribut,  dimensi  kenyamanan 

(Comfortability) yang terdiri dari 3 atribut, dan Pelayanan (Service) yang 

terdiri dari 1 atribut. 

4. Kuadran  C menunjukkan atribut-atribut  pelayanan yang dianggap tidak 

terlalu  penting  bagi  penumpang  dan  dalam  pelaksanaannya  dilakukan 
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dengan biasa saja. Penumpang merasa cukup puas dengan pelayanan yang 

diberikan. Kuadran ini berasal dari dimensi kenyamanan yaitu terdiri dari 

2 atribut dan dimensi pelayanan yang terdiri dari 3 atribut.

5. Kuadran D menunjukkan atribut-atribut pelayanan jasa yang tidak terlalu 

penting bagi  penumpang,  namun dilaksanakan dengan sangat  baik oleh 

Sriwijaya  Air  bahkan  mungkin  berlebihan  sehingga  penumpang 

menganggap pelayanannya sangat memuaskan. Kuadran ini terdiri dari 3 

atribut yang semuanya merupakan dimensi pelayanan. 

5.2 Saran

Dari analisis pembahasan dan simpulan,  peneliti  mengajukan saran yang dapat 

dipertimbangkan  oleh  pihak  Sriwijaya  Air  untuk  lebih  meningkatkan  jasa 

pelayanan  terhadap  penumpang  sesuai  dengan  yang  diinginkan  anggota 

diantaranya :

1.  Kuadran A 

a. Atribut Ketepatan waktu (On time performance). Perlu adanya upaya yang 

sungguh-sungguh  dari  Sriwijaya  Air  untuk  meningkatkan  kedisiplinan 

staff  dan  kemampuan  memberikan  informasi  secara  memadai  dan 

transparan sehingga Sriwijaya Air mampu mengkomunikasikan masalah 

ini dengan tepat kepada penumpang.

b. Atribut  Kesesuain  tarif  dengan  jarak  tempuh  (Fare).  Sudah  selayaknya 

Sriwijaya Air mengkaji ulang terhadap tarif penerbangan route Lampung-

Jakarta  sehingga  penumpang  dapat  merasakan  kelayakan  tarif  dengan 

jarak tempuh.
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c. Atribut  Tarif  yang  relatif  lebih  baik  dibanding  penerbangan  yang  lain 

(Fare).  Banyaknya  penumpang  yakni  sebesar   81%  penumpang  yang 

mengharapkan tarif  penerbangan yang lebih baik  dibandingkan dengan 

maskapai  lain  harus  dijadikan  pedoman  bagi  Sriwijaya  Air  dalam 

menetapkan  tarif  penerbangan  Lampung-Jakarta,  mengingat  terdapat 

maskapai  lain  yang  menawarkan  tarif  yang  lebih  murah.  Sehingga 

diharapkan perusahaan dapat mengkaji atribut ini karena atribut tersebut 

menjadi prioritas yang tinggi bagi penumpang.

d. Atribut  Hiburan  saat  penerbangan  (Comfortability).  Sebanyak  80% 

Penumpang mengharapkan adanya hiburan yang baik selama perjalanan 

mereka, Sriwijaya Air harus memperhatikan atribut ini untuk memberikan 

hiburan  kepada  penumpang  dengan  memberikan  majalah,  surat  kabar 

harian, dan musik selama dalam perjalanan agar penumpang tidak merasa 

jenuh  selama  dalam  perjalanan,  atau  perusahaan  dapat  memberikan 

hiburan lain yang lebih  variatif dengan mengadakan game-game selama 

dalam penerbangan seperti yang dilakukan oleh penerbangan lain sehingga 

penumpang  merasa  senang  dan  tidak  mengalami  kejenuhan  selama 

penerbangan.

e. Atribut Kenyamanan gerak antar kursi (Comfortability). PT Sriwijaya Air 

harus  dapat  mempertimbangkan  atribut  kenyamanan  ruang  gerak  antar 

kursi  karena  atribut  ini  menjadi  prioritas  utama  bagi  penumpang. 

Keleluasaan ruang gerak kaki penumpang sangat penting karena dengan 

ruang gerak yang memadai akan membuat kaki penumpang leluasa dan 
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tidak  tertekan  sehingga  penumpang  tidak  cepat  merasa  lelah  dalam 

perjalan dan akan menikmati perjalanan mereka.

2. Kuadran B

a. Atribut  kesesuaian  tarif  dengan  layanan  (Fare).  Pelayanan  merupakan 

faktor  penting  bagi  pengguna  jasa  Sriwijaya  Air  dalam memilih  moda 

perjalanan,  pengaruh  pelayanan  terhadap  tarif  ini  meliputi  serangkaian 

kegiatan  yang dilakukan oleh Sriwijaya  Air  guna memenuhi  kebutuhan 

penumpang atas jasa yang di dapat dari suatu pengorbanan dalam hal ini 

pembelian  tiket.   Prestasi  ini  harus  dipertahankan  oleh  perusahaan 

sehingga penumpang tetap  merasa  puas  dengan kinerja  yang dilakukan 

oleh perusahaan.

b. Atibut  kenyamanan  design  interior  (Comfortability).  Prestasi  ini  harus 

dipertahankan  Sriwijaya  Air  terhadap  design  interior  pesawat  agar 

penumpang  dapat  nyaman  selama  dalam  perjalanan  dan  tidak  terjadi 

penurunan  kepuasan  penumpang  terhadap  atribut  ini  dengan  cara 

perawatan yang berkala serta selalu menjaga kebersihan armada.

c. Atribut  jaminan  keamanan  penerbangan  (Comfortability).  Sriwijaya  Air 

harus  mempertahankan  prestasi  ini  karena  atribut  ini  menjadi  prioritas 

utama bagi penumpang dan Sriwijaya Air telah memberikan kinerja yang 

telah  memuaskan  penumpang.  Sriwijaya  Air  sebagai  penyedia  moda 

transportasi  udara  harus  benar-benar  memastikan  bahwa  keamanan 

penumpang yang paling utama dalam menjalankan bisnis ini,  dalam arti 

terhindarnya pengoperasian transportasi dari akibat faktorinternal maupun 

eksternal  transportasi  baik  berupa  gangguan  alam,  gangguan  manusia, 
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maupun  gangguan  lainnya.  Keadaan  tersebut  dapat  diukur  antara  lain 

dengan perbandingan antara jumlah terjadinya gangguan dengan jumlah 

perjalanan.

d. Atribut  pelayanan  yang  baik  selama  dalam  penerbangan  (Service). 

Penumpang  merasa  puas  terhadap  kinerja  yang  telah  dilakukan  PT 

Sriwijaya Air, perusahaan telah memberikan perhatian yang baik kepada 

penumpang  selama  dalam  perjalanan  dengan  senantisa  memahami 

kebutuhan  penumpang  dengan  sikap  yang  ramah,  sopan  dan  cepat 

tanggap.  Hal  tersebut  harus  terus  dipertahankan agar  penumpang selalu 

merasa puas dengan penerbangan Sriwijaya Air.

 
3. Kuadran C

a. Atribut kursi yang nyaman (Comfortability). Meskipun kenyamanan kursi 

bagi  pengguna  jasa  Sriwijaya  Air  tidak  begitu  menjadi  prioritas  utama 

dalam pemilihan jasa ini namun kenyamanan tempat duduk penumpang 

harus diperhatikan oleh Sriwijaya Air karena penumpang akan berada pada 

posisi duduk selama dalam perjalanan yang menuntut kenyamanan duduk 

bagi  penumpang  sehingga  penumpang  tidak  merasa  cepat  lelah  dalam 

kondisi  duduk  selama  diperjalanan.  Sriwijaya  Air  harus  memperbaiki 

atribut kursi yang nyaman agar dapat memenuhi harapan penumpang.

b. Atribut  kenyamanan suhu udara dalam armada. Bagi penumpang, atribut 

ini tidak begitu penting dalam pemilihan armada penerbangan Sriwijaya 

Air namun penumpang merasa belum puas dengan suhu ruangan yang ada 

dalam armada  Sriwijaya  Air,  suhu udara  yang  baik  adalah  udara  yang 

sejuk, segar dengan regulasi udara yang baik sehingga tidak menyebabkan 
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aroma  yang  tidak  sedap  dalam  pesawat.  Sriwijaya  Air  dapat 

memperhatikan  kenyamanan  suhu  udara  dalam  armada  dengan  cara 

melakukan  permbersihan  berkala  pada  saluran  pendingin  udara  dan 

kemampuan pihak maskapai untuk bisa memahami keinginan penumpang 

dalam armada agar tidak terlalu dingin maupun terlalu panas.

c. Atribut  penanganan  check-in,  pengalokasian  tempat  duduk  dan  bagasi 

(Service).  Atribut  ini  perlu dikembangkan lagi  agar  penumpang merasa 

bahwa  meraka  tetap  diperhatikan. penumpang  merasa  belum puas  atas 

layanan  yang  telah  diberikan  staf  saat  berada  di  bandara,  seharusnya 

petugas  lebih  sigap  dalam melayani  penumpang  saat  dibandara  dengan 

memberikan  informasi  yang  seakurat  mungkin  kepada  nasabah  serta 

memberikan pelayanan bagasi yang cepat dan handal.

d. Atribut  makanan dan minuman yang baik selama penerbangan (Service). 

Sriwijaya  Air  harus  lebih  jeli  lagi  dalam  memahami  kebutuhan  dan 

keinginan  penumpang,  karena  penumpang  merasa  bahwa  atribut  ini  di 

anggap  tidak  terlalu  penting,  sehingga  melalui  pelayanan  yang  lainnya 

dapat lebih ditingkatkan kembali.

e. Atribut  pelayanan  yang  baik  di  bandara  kedatangan.  Perusahaan  harus 

memperhatikan  atribut  ini,  melakukan  perbaikan  dari  segi  pelayanan 

penyambutan  penumpang agar  penumpang merasa  puas  dengan kinerja 

yang diberikan perusahaan meskipun atribut ini tidak terlalu penting bagi 

penumpang namun jika dilakukan dengan baik akan menjadi nilai tambah 

bagi perusahaan.

4. Kuadran D
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a. Atribut  pelayanan  yang  baik  selama  di  bandara  (Service).  Penumpang 

merasa atribut  ini  kurang penting,  namun pada kenyataannya dirasakan 

terlalu berlebihan. Perusahaan harus dapat mempertimbangkan atribut ini 

kembali  dan  jika  dirasakan  terlalu  berlebihan  maka  perusahaan  harus 

mengurangi pelayanan yang berlebihaan saar berada di bandara, agar dapat 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan penumpang.

b. Atribut   Inflight  store yang  memadai  (Service).  Perusahaan  harus 

mempertimbangkan  atribut  ini  kembali  dan  jika  dirasakan  terlalu 

berlebihan  maka  perusahaan  perlu  untuk  menguranginya,  agar  dapat 

memenuhi harapan penumpang.

c. Atribut  pramugari/pramugara yang ramah, cepat,  dan tanggap (Service). 

Perusahaan harus dapat mempertimbangkan atribut ini kembali  dan jika 

dirasakan  pelayanan  pramugari  /  pramugara  terlalu  berlebihan  maka 

perusahaan  perlu  menguranginya,  sehingga  penumpang merasa  nyaman 

dan puas terhadap pelayanan yang perusahaan berikan.

5. Demi  menjaga  kepuasan  penumpang,  perusahaan harus  lebih  sering 

melakukan  survei  kepuasan  penumpang secara  berkala  dan  memberi 

kesempatan  kepada  penumpang untuk  menyampaikan  keluhan.  Hal  ini 

dimungkinkan untuk menjaga agar penumpang tidak beralih kepada pesaing.


