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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan jasa pelayanan maskapai penerbangan dari tahun ke tahun semakin 

menjadi perhatian masyarakat luas. Hal itu dapat dilihat dari ketatnya persaingan 

pelayanan, harga dan promosi yang ditawarkan berbagai maskapai penerbangan. 

Daya tarik (attractiveness) industri penerbangan cukup besar dan menjanjikan. 

Hal ini dapat dilihat banyaknya industri penerbangan yang menggeluti bisnis 

tersebut, begitu juga dengan Sriwijaya Air, maskapai penerbangan nasional yang 

mencoba mempertahankan tarif dengan menyesuaikan kualitas pelayanan 

maksimal dari Sriwijaya Air yang memang sudah diakui oleh seluruh pengguna 

fasilitas jasa penerbangan (www.tempointeraktif.com.artikel_infobinsis. Diakses 

12 Mei 2010).

Berdasarkan ukuran pasar (market size), industri penerbangan cukup 

menggiurkan, setiap hari di seluruh dunia lebih dari empat juta penumpang yang 

terbang lewat udara. Suatu ukuran pasar yang cukup besar. Permintaan (demand) 

akan transportasi udara masih memungkinkan meningkat di atas jumlah tersebut, 

terlebih pada musim sibuk (peak season) seperti hari libur anak sekolah, hari besar 

keagamaan atau musim sepi/hari biasa (low season).



Efek mulitiplier yang ditimbulkan bisnis penerbangan akhir-akhir itu cukup tinggi 

karena merangsang tumbuhnya industri jasa baru seperti hotel, catering dan lain-

lain, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan akan semakin bertambah dengan 

tumbuhnya perusahaan penunjang sehingga perputaran roda ekonomi semakin 

cepat. Di Indonesia, dalam lima tahun terakhir ini banyak bermunculan pendatang 

baru di industri penerbangan. Munculnya maskapai-maskapai penerbangan baru 

ini didorong oleh regulasi pemerintah yang mempermudah perizinan untuk 

membuka penerbangan baru. Dampaknya adalah terjadi kompetisi antar maskapai 

penerbangan guna menarik konsumen.   

Salah satu bentuk kompetisi antar maskapai penerbangan adalah persaingan atau 

perang harga, di mana maskapai penerbangan baru menempuh strategi pemberian 

diskon pada tarif penerbangan. Demikian pula halnya di Bandar Lampung,  saat 

Batavia Air sebagai maskapai penerbangan baru di Bandar Lampung menggebrak 

pasar dengan program promosi. Perang harga yang terjadi oleh maskapai ini 

semula diperkirakan hanya berlangsung sesaat yaitu selama bulan promosi namun 

ternyata terus berlangsung hingga kini. Akibatnya maskapai penerbangan lain 

harus menyesuaikan dengan mengikuti langkah Batavia Air kalau tidak ingin 

kehilangan pelanggan. Sejak itulah hampir semua penerbangan denga rute 

Lampung – Jakarta menjual harga tiket antara Rp 210.000,- sampai Rp 660.000,-.

Perang diskon yang terjadi pada jasa penerbangan di satu sisi positif dan di sisi 

lain bisa menjadi negatif. Pada sisi yang positif, jumlah penumpang pesawat akan 

semakin meningkat atau bahkan minat masyarakat untuk menggunakan jasa 
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penerbangan akan semakin positif dibandingkan apabila menggunakan jasa 

transportasi melalui darat (bus). Pada sisi negatif, karena jumlah penumpang 

meningkat maka kenyamanan dan keselamatan penerbangan kurang mendapat 

perhatian alias menjadi tanda tanya (www.tempointeraktif.com.artikel_infobinsis. 

Diakses 12 Mei 2010).

Kualitas pelayanan jasa sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk 

membeli suatu produk berupa jasa, konsumen memiliki standar harapan akan 

kualitas tersebut. Kualitas pelayanan maskapai Sriwijaya Air dapat dilihat dari 

penampilan profesional personil maskapai, efisiensi dan efektivitas pelayanan 

serta kepuasan penumpang. Kepuasan penumpang ditentukan oleh keseluruhan 

pelayanan: pelayanan ground staff, makanan dan minuman, sarana dan peralatan, 

fasilitas dan pelayanan pramugari. Kualitas pelayanan tidak hanya dilihat dan 

dinilai dari tersedianya fisik yang baik, tetapi juga ditentukan oleh faktor – faktor 

lainnya yaitu kemampuan maskapai dalam mewujudkan janji, ketanggapan airline 

dalam memeberikan pelayanan, kemampuan maskapai dalam memberikan 

jaminan pelayanan, dan kemampuan maskapai dalam memahami keinginan dan 

kebutuhan konsumen.

Uraian mengenai kualitas pelayanan tersebut menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada konsumen tidak hanya 

pelayanan dalam bentuk produk secara fisik, tetapi pelayanan dalam bentuk 

kinerja para pegawai perusahaan yang cepat, tepat dan memberikan jaminan 

kepuasan kepada para konsumen.      
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Tabel 1 menunjukkan jumlah penumpang yang menggunakan jasa penerbangan 

pesawat PT. Sriwjiaya Air di Kota Bandar Lampung dengan rute Lampung – 

Jakarta pada tahun 2009-2010, yaitu:

Tabel 1. Rata-Rata Jumlah Penumpang pada PT. Sriwijaya Air 
  Rute Lampung – Jakarta Tahun 2009 – 2010

Tahun Bulan Penumpang (Orang) Persentase
2009 Januari 15.467 8.47

Februari 12.754 6.98
Maret 12.553 6.87
April 13.662 7.48
Mei 14.305 7.83
Juni 16.834 9.21
Juli 15.307 8.38
Agustus 14.233 7.79
September 17.987 9.84
Oktober 16.846 9.22
November 15.984 8.75
Desember 16.783 9.19
Jumlah 182.715 100,00

2010 Januari 14.884 8.62
Februari 13.432 7.78
Maret 12.255 7.10
April 12.547 7.27
Mei 11.954 6.93
Juni 16.101 9.33
Juli 15.362 8.90
Agustus 14.655 8.49
September 14.747 8.54
Oktober 13.849 8.02
November 16.973 9.83
Desember 15.838 9.18
Jumlah 172.597 100,00

Sumber. PT. Sriwijaya Air Tahun  2011

Berdasarkan Tabel 1 di atas maka diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah 

penumpang  pada maskapai penerbangan PT. Sriwjiaya Air untuk rute 

penerbangan Lampung –Jakarta. Pada tahun 2009 jumlah penumpang adalah 

182.715 orang dan mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 172.597 orang 

atau terdapat selisih 10.118 orang . Penurunan ini dapat berkaitan dengan ketatnya 
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kompetisi antar maskapai penerbangan dan terjadinya persaingan dalam kualitas 

pelayanan.  

Masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah secara ideal jumlah 

penumpang PT. Sriwjiaya Air mengalami peningkatan, namun pada kenyataannya 

terjadi penurunan jumlah penumpang sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini 

menunjukkan bahwa kecenderungan konsumen untuk menjadi penumpang pada 

maskapai penerbangan tidak hanya ditentukan oleh adanya diskon atau potongan 

harga tiket penerbangan tetapi berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh maskapai penerbangan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

prariset dengan Bapak Ismunandar selaku salah seorang penumpang pada 

Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air yang menyatakan bahwa pada dasarnya ia 

tidak mempermasalahkan harga atau tarif tiket pesawat, tetapi yang lebih 

terpenting adalah keselamatan dan kenyamanan dalam penerbangan serta 

pelayanan yang baik dari pihak maskapai penerbangan. (Hasil wawancara prariset 

dengan Bapak Ismunandar, Penumpang Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air. 

Selasa 9 November 2010).  

Secara ideal lima dimensi yang dapat digunakan sebagai alat ukur kepuasan 

konsumen terhadap kinerja pelayanan yang dirasakan konsumen, sebagaimana 

dikembangkan Parasuraman,  Zeithaml, dan Berry dalam Lupiyoadi  (2006: 65),:

1. Berwujud (tangible)

Meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan yang digunakan serta 

penampilan karyawan. Untuk rute domestik, tidak ada kelas dalam pesawat, 

yang membedakan hanya harga tiket. Semakin tinggi harga tiket masa berlaku 
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tiket lebih panjang, sedangkan semakin murah harga tiket masa berlaku tiket 

semakin pendek, dan untuk tiket promo merupakan tiket hangus yang harus 

digunakan sesuai tanggal dan jam yang tercantum.

2. Kehandalan (reliability)

Kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan 

secara akurat dan terpercaya, misalanya tidak terjadi delay atau keterlambatan 

dalam jadwal penerbangan dan kemampuan petugas maskapai dalam 

memberikan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 

maskapai penerbangan kepada konsumen.  

3. Ketanggapan (responsiviness)

Kesediaan untuk membantu dan memeberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

kepada penumpang dengan menyampaikan informasi yang jelas, selalu 

mengambil tindakan cepat pada saat penumpang membutuhkan, dan 

memeberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti mengenai prosedur 

keselamatan bagi penumpang dalam menggunakan jasa layanan penerbangan. 

4. Jaminan dan kepastian (assurance)

Pengetahuan, kesopan santunan dan kemampuan para pegawai perusahaan 

untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan terhadap pelayanan 

perusahaan. Hal ini diwujudkan dengan adanya kemampuan karyawan dalam 

menanggapi keluhan yang dihadapi konsumen 

5. Empaty (empathy)

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual/pribadi yang 

diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan 

pelanggan dan mendengarkan keluhan pelanggan.
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian skripsi dengan judul “ Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepuasan Pelanggan Jasa Penerbangan PT. Sriwijaya Air di Bandara Raden Intan 

II Bandar Lampung”

1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha maskapai penerbangan adalah 

persaingan bisnis semakin kompetitif, sehingga menuntut setiap perusahaan untuk 

mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka menciptkan 

kepuasan dan loyalitas konsumen. Upaya ini penting dilakukan, karena setiap 

perusahaan pada dasarnya didirikan tujuan mendapatkan keuntungan yang 

optimal, untuk berkembang sekaligus mempertahankan kelangsungan hidup 

usaha. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kelangsungan perusahaan dapat 

dirasakan perusahaan dengan munculnya perusahaan pesaing yang mengeluarkan 

produk sejenis dengan kualitas dan harga yang kompetitif. Selain itu perusahaan 

pesaing juga berupaya memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada konsumen.

Maskapai penerbangan PT. Sriwjiaya Air dihadapkan pada kenyataan bahwa 

terjadi penurunan jumlah penumpang  untuk rute penerbangan Lampung –Jakarta. 

Pada tahun 2009 jumlah penumpang adalah 182.715 orang dan mengalami 

penurunan pada tahun 2010 menjadi 172.597 orang atau terdapat selisih 10.118 

orang. Penurunan jumlah penumpang tersebut dapat berkaitan dengan kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh PT. Sriwjiaya Air selaku  pihak maskapai 

penerbangan.  
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Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

“Apakah kualitas pelayanan yang terdiri dari tangibles, reliability,  

responsiveness, assurance, dan empathy berpengaruh terhadap kepuasan 

pelanggan jasa penerbangan PT. Sriwijaya Air di Bandara Raden Intan II Bandar 

Lampung?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan yang 

terdiri dari tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy 

terhadap kepuasan pelanggan PT. Sriwijaya Air di Bandara Raden Intan II Bandar 

Lampung.

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi maskapai penerbangan PT. Sriwijaya Air dalam 

rangka menentukan strategi pengambilan keputusan mengenai pelayanan dan 

kepuasan pelanggan jasa penerbangan.

2. Sebagai menambah khasanah penelitian pada Universitas Lampung 

khususnya pada Program Studi Ilmu Manajemen.

3. Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti untuk 

mengaplikasikan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan khususnya 

terhadap kepuasan pelanggan jasa penerbangan
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4. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang 

sama dimasa yang akan datang

1.4 Kerangka Pemikiran 

Tujuan perusahaan dapat dicapai melalui upaya memuaskan pelanggan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut perusahaan tidak semata-mata hanya menekankan pada 

aspek namun justru lebih berfokus pada aspek relasional. Kepuasan pelanggan 

merupakan suatu hal yang sangat berharga demi mempertahankan eksistensi 

perusahaan dimasa yang akan datang. Layanan yang diberikan kepada pelanggan 

akan memacu puas tidaknya seseorang pelanggan atas pelayanan yang diberikan.

Kotler (2004: 42), mendefinisikan kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/kesannya 

terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya.

Pengukuran kualitas pelayanan suatu perusahaan dapat dilihat dari tingkat 

kepuasan pelanggan, untuk itu perusahaan harus menilai faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggannya. Dalam penelitian ini kualitas 

pelayanan yang dimaksud mengacu pada lima dimensi kualitas pelayanan 

sebagaimana disebutkan Parasuraman. Zeithaml, dan Berry dalam Lupiyoadi 

(2006: 65), yaitu: (1) Tangible, yaitu penampilan fisik, peralatan, personel, dan 

materi komunikasi, (2) Reliability, yaitu  kemampuan untuk  melaksanakan  jasa 

yang dijanjikan dengan terpecaya dan akurat; (3)  Responsiveness, yaitu 

kemampuan  untuk  membantu pelanggan  dan  membrikan jasa dengan cepat; 

(4) Assurance, yaitu kesopanan dan pengetahuan karyawan serta kemampuan 
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mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan; (5) Emphaty, yaitu 

kepedulian atau kesediaan untuk peduli, memberi perhatian bagi pelanggan.  

Kualitas pelayaan yang diberikan oleh PT. Sriwijaya Air diharapkan mampu 

menciptakan kepuasan pelanggan yang menggunakan jasa penerbangan yang 

disediakan PT. Sriwijaya Air dengan rute Lampung Jakarta. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1.
Bagan Kerangka Pikir Penelitian

1.5 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: Kualitas pelayanan yang terdiri dari 

tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy berpengaruh 

terhadap kepuasan pelanggan jasa penerbangan PT. Sriwijaya Air di Bandara 

Raden Intan II Bandar Lampung. 
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Pelayanan  PT. Sriwijaya Air 
(Variabel X)

1. Tangibles (bukti langsung)
2.  Reliability (kehandalan)
3.  Responsiveness (daya tanggap)
4.  Assurance (jaminan)
5.  Empathy (perhatian)

Kepuasan Pelanggan 
(Variabel Y)

Kepuasan pelanggan setelah 
mendapatkan pelayanan dari PT. 
Sriwijaya Air


