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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Industri penerbangan di Indonesia terus berdetak dan seperti tidak pernah hari 

sepi, kesibukan orang yang datang dan pergi mewarnai  bandara pada saat ini. Di 

beberapa kota, bahkan ada bandara yang sudah bisa melayani penerbangan malam. 

Pada masa puncak (peak season), seperti angkutan Lebaran, sebanyak tujuh bandara 

bahkan buka 24 jam seiring dengan bertambahnya penerbangan di waktu malam. 

Pada 2017, terkait dengan masa angkutan Lebaran, ada 10 bandara yang 

beroperasi hingga pukul 00.00. Bandara lain beroperasi seperti biasa tetapi disiagakan 

untuk perpanjangan operasi menurut keadaan darurat atau keterlambatan penerbangan. 

Dunia penerbangan kita saat ini memang seperti itu. Penuh dinamika dan sangat 

bergairah. Menurut Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal 

Perhubungan Udara,  memperkirakan jumlah penumpang pesawat pada 2018 ini 

mencapai 116.654.624 orang, terdiri atas penumpang domestik 97.831.297 orang atau 

meningkat 3,28%,dan penumpang internasional 12.823.327 orang atau meningkat 3,33 

persen dibanding tahun 2017.  

Asosiasi Transportasi Udara Internasional  atau International Air Transport 

Association (IATA), Organisasi yang bermarkas di Montreal, Kanada, memperkirakan, 

pada 2036 Indonesia akan menjadi pasar penerbangan terbesar ke 4 dunia dengan total 

penumpang pesawat 355 juta orang. Peringkat 1 ditempati China yang menggeser 

Amerika Serikat (AS). Jumlah penumpang  pesawat di China  pada 2036 diperkirakan 

mencapai 1,5 miliar orang, sedangkan jumlah penumpang di Amerika Serikat 

mencapai 1,1 miliar orang. Posisi ke 3 atau di atas Indonesia, ditempati India dengan 

jumlah penumpang pesawat mencapai 478 juta orang. Sementara itu, Turki yang juga 

mengalami pertumbuhan pesat menempati posisi ke 5 dengan jumlah penumpang 

pesawat pada 2036 mencapai 196 juta orang. (www.pikiran-rakyat.com) 

PT Lion Mentari Airlines atau yang biasa dikenal sebagai Lion Air adalah sebuah 

maskapai penerbangan bertarif rendah (low-cost carrier atau LCC) yang didirikan pada 

http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/03/30/uji-coba-bijb-kertajati-penerbangan-bandung-majalengka-20-menit-saja-422087
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/03/30/uji-coba-bijb-kertajati-penerbangan-bandung-majalengka-20-menit-saja-422087
http://www.pikiran-rakyat.com/


2 
 

19 Oktober 1999 dan mulai beroperasi pada 30 Juni 2000. Peursahaan ini dipimpin 

oleh Rusdi Krisna dan berkantor pusat di Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada no. 7, 

Jakarta Pusat, Indonesia. Lion Air merupakan maskapai swasta terbesar di Indonesia 

dengan rute di Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam dan Arab Saudi, serta rute 

carter menuju China dan Hongkong. Rencana jangka panjang Lion Air adalah 

memberdayakan armadanya untuk mempercepat perluasan maskapainya di Asia 

Tenggara dengan membuat anak perusahaan di dalam negeri yaitu Wings Air dan Batik 

Air, sementara untuk di luar negeri Lion Air mendirikan Malindo Air dan Thai Lion 

Air. Melalui slogan “We Make People Fly”, Lion Air mencoba mewujudkan dan 

merubah stigma masyarakat bahwa siapapun bisa terbang bersama Lion Air dengan 

mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas penerbangan. 

Lion Air merupakan maskapai penerbangan swasta nasional asal Indonesia yang 

secara hukum didirikan pada tanggal 15 November 1999 dan mulai beroperasi pertama 

kali pada tanggal 30 Juni 2000, dengan melayani rute penerbangan dari Jakarta menuju 

Pontianak menggunakan pesawat dengan tipe Boeing 737-200 yang pada saat itu 

berjumlah 2 unit. Berkantor pusat di Lion Air Tower, Jl. Gajah Mada No. 7 yang berada 

di kawasan Jakarta Pusat, PT. Lion Mentari Airlines atau yang biasa dikenal dengan 

Lion Air merupakan maskapai penerbangan berbiaya rendah (Low Cost 

Carrier) dengan mengusung slogan “We Make People Fly”. Melalui hal ini Lion Air 

mencoba mewujudkan dan merubah stigma masyarakat bahwa siapapun bisa terbang 

bersama Lion Air dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan 

kualitas penerbangan. Lima belas tahun lebih mengudara dan melayani masyarakat, 

hingga saat ini Lion Air telah terbang ke 183 rute penerbangan yang terbagi dalam rute 

domestik yang tersebar ke seluruh penjuru Indonesia dari sabang sampai merauke, dan 

rute Internasional menuju sejumlah negara seperti, Singapore, Malaysia, Saudi Arabia 

dan China. Jumlah rute tentunya akan terus bertambah karena melihat pasar 

penerbangan di Indonesia yang terus berkembang begitu pesat. Dengan kepemilikan 

pesawat sebanyak 112 armada yang terbagi dalam beberapa tipe seperti Boeing 747-

400, Boeing 737-800, Boeing 737-900 ER, dan Airbus A330-300. Jumlah armada pun 
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juga akan bertambah sesuai dengan pengiriman pemesanan pesawat yang dilakukan 

oleh Lion Air. (www.lionair.co.id) 

Dilansir dari majalah Top Brand,  Top Brand Award adalah penghargaan atas 

merek-merek yang dikategorikan sebagai merek top. Untuk menentukan nilai dari 

ketiga variabel, Frontier menggunakan 3 parameter: top of mind awareness (merek 

pertama yang disebutkan oleh responden ketika mereka mendengar kategori produk), 

yang terakhir digunakan (merek terakhir yang digunakan / dikonsumsi oleh responden 

dalam 1 siklus pembelian ulang), dan niat masa depan (merek yang ingin digunakan / 

dikonsumsi oleh responden di masa depan). Berikut tabel mengenai data top brand 

airliner fase 1 2018 dan 2019: 

Tabel 1.1 

Data Top Brand Airlines Fase 1 2018 

 

Tabel 1.2 

Data Top Brand Airlines Fase 1 2019 

‘  
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Berdasarkan dua tabel diatas peneliti menemukan fenomena yang terjadi yaitu 

menurunnya persentase Lion Air pada fase 1 2019 dengan selisih 8%. Maka dari itu 

dengan fenomena yang terjadi peneliti menduga hal ini terjadi karena masalah pada 

kepuasan pelanggan terhadap jasa maskapai penerbangan Lion Air. 

Untuk memperkuat peneliti melakukan prasurvey terhadap 50 konsumen untuk 

dijadikan sampel dalam menentukan kepuasan pelanggan atas jasa penerbangan yang 

mereka gunakan, yang dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut: 

 

Sumber : data diolah, 2019 

Gambar 1.1  

Pra-survey Mengenai Kepuasan Pelanggan Terhadap Jasa Penerbangan 

Berdasarkan gambar diatas merupakan hasil pra-survey mengenai pemilihan 

konsumen dalam menentukan jasa penerbangan mana yang paling memuaskan 

konsumen, terlihat bahwa hanya 18% konsumen memilih maskapai penerbangan Lion 

Air. 

Untuk memperkuat lebih lanjut peneliti melakukan prasurvey terhadap 50 

konsumen untuk dijadikan sampel dalam membandingkan seberapa besar konsumen 

puas atas jasa lion air, yang dapat dilihat pada gambar 1.2 sebagai berikut: 

Lion Air
18%

Garuda
42%

Citilink
14%

Air Asia
26%



5 
 

 

Sumber : data diolah, 2019 

Gambar 1.2  

Pra-survey Kepuasan Pelanggan Pada Jasa Penerbangan Lion Air 

Berdasarkan gambar diatas merupakan hasil pra-survey mengenai seberapa besar 

kepuasan konsumen akan jasa maskapai penerbangan Lion Air, dari 50 konsumen 

hanya 26% merasa puas dan sisanya sebesar 74% merasa tidak puas akan jasa maskapai 

penerbangan Lion Air, hal ini lah yang mengindikasikan dan memperkuat bahwa 

kepuasan konsumen terhadap jasa maskapai penerbangan Lion Air menjadi masalah 

pada penelitian ini. 

Menurut Tjiptono (2016:59) menyatakan bahwa kualitas pelayanan sebagai 

berikut:  

“tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan”. 

Terdapat faktor yang mempengaruhi sebuah layanan adalah expected service 

(layanan yang diharapkan) dan perceived service (layanan yang diterima). Jika layanan 

yang diterima sesuai bahkan dapat memenuhi apa yang diharapkan maka jasa dikatakan 

baik atau positif. Jika perceived service melebihi expected service, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya apabila perceived service 

lebih jelek dibandingkan expected service, maka kualitas pelayanan dipersepsikan 

negatif atau buruk. Oleh sebab itu, baik tidaknya kualitas pelayanan tegantung pada 

26%

74%

PUAS TIDAK PUAS
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kemampuan perusahaan dan sifatnya memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. 

(Tjiptono, 2016:157) 

Berdasarkan pendapat ahli diatas peneliti menduga bahwa kualitas pelayanan 

mampu mempengaruhi kepuasan konsumen dalam memakai jasa penerbangan Lion 

Air.  

Pernyataan tersebut didukung dengan apa yang dikemukakan Lupiyoadi 

(2014:21) mengatakan bahwa : 

“konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik 

atau yang sesuai dengan yang diharapkan”. 

Sejalan dengan pendapat Fandy Tjiptono dalam Farida (2016:51) yang 

menyatakan bahwa: 

“dengan memperhatikan kualitas pelayanan kepada konsumen, akan 

meningkatkan indeks kepuasan kualitas konsumen yang diukur dalam ukuran 

apapun”. 

Selain kualitas pelayanan, faktor harga mampu mempengaruhi kepuasan 

pelanggan atas suatu jasa yang diberikan. Menurut Kotler dan Amstrong (2015:312) 

menyatakan bahwa:  

“price as the amount of money charged for a product or service, or the sum of 

values that customers exchange for benefits of having  or using the product 

service”,  

Artinya harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk dan jasa 

atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari 

memiliki atau menggunakan suatu produk dan jasa. 

Menurut Lupiyoadi (2014:21) menyatakan bahwa harga merupakan salah satu 

faktor yang mampu mempengarui kepuasan konsumen sebagai berikut: 

“produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang  

relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya hal inilah 

yang mampu menciptakan kepuasan tersendiri bagi konsumen”. 
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Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan dan harga 

adalah faktor penting untuk mempengaruhi kepuasan konsumen, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang kualitas pelayanan dan harga maskapai 

penerbangan Lion Air dalam menciptakan kepuasan konsumen atas jasa penerbangan 

tersebut. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga 

Maskapai Penerbangan Lion Air Terhadap Kepuasan Konsumen di Kota 

Bandung” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan data serta uraian yang telah diapaparkan diatas maka dapat dibuat 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana tanggapan konsumen mengenai kualitas pelayanan, harga dan 

kepuasan konsumen maskapai penerbangan Lion Air? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen 

maskapai penerbangan Lion Air? 

3. Bagaimana pengaruh harga terhadap kepuasan konsumen maskapai 

penerbangan Lion Air? 

4. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan 

konsumen maskapai penerbangan Lion Air? 


