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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kepuasan konsumen mengarahkan untuk mengasumsikan 

bahwa pemasaran terus mengikuti kebutuhan konsumen sebagai dasar 

asumsi dalam pengembangan strategi sebuah perusahaan. Sangat 

penting bagi suatu perusahaan untuk menciptakan kepuasan pelanggan 

didalam semua industri dikarenakan persaingan antar perusahaan 

semakin ketat, perusahaan tidak sekedar masalah persaingan harga tetapi 

saat ini dibutuhkan pandangan apa yang menjadi nilai terhadap 

consumer perusahaan itu sendiri. Karolina Ilieska (2013:328) 

mengatakan bahwa “satisfaction about the product/service as a whole 

that merits attention, since this satisfaction influences the consumers’ 

future buying and consuming behaviour” yang mengatakan bahwa 

kepuasan tentang produk atau jasa harus mendapat perhatian secara 

keseluruhan, karena kepuasan ini mempengaruhi konsumen dimasa yang 

akan datang dan perilaku konsumen. Natalija Lepkova (2012) juga 

mengatakan “customer satisfaction measurements provide significant 

information for modern management processes and a warning signal 

about future business result” bahwa pengukuran kepuasan pelanggan 

memberikan informasi penting untuk proses manajemen modern dan 

sinyal peringatan tentang hasil bisnis masa depan. customer satisfaction 

has been recognized to be a key success factor of a business 

organization (Clemes et al., 2008 dalam Sik Sumaedi 2016:585) 

menyatakan bahwa kepuasan konsumen sudah menjadi sebuah kunci 

sukses untuk sebuah organisasi bisnis. Kepuasan pelanggan yang positif 

dapat mempengaruhi strategi variable psikologis seperti customer trust, 

customer repurchase intention, dan kepuasan pelanggan dapat 

mempengaruhi terhadap word of mouth communication juga 

mempengaruhi kepuasan pelanggan dapat mempengaruhi variable 

ekonomi seperti pangsa pasar dan pengembalian investasi (Sik Sumaedi 

et al 2016).  

Masalah mengenai kepuasan menjadi permasalahan disetiap 

industri, seperti halnya di industri Hotel (Joleen Bizi Mubiri, 2016), 

Industri Retail  (Mohammed Wamique Hisam, 2016), Industri Restouran 

(Raja Irfan Sabir 2013), Industri Banking (Olga Vershinina, 2017), 

begitu pula pada industri bandara  kepuasan masih menjadi 
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permasalahnya. Dalam konteks kepuasan terhadap penumpang 

(passenger satisfaction) sangat diperlukan dikarenakan kepuasan 

penumpang merupakan ukuran kinerja dari perusahaan itu sendiri 

khususnya Bandar Udara.  Kepuasan merupakan pengalaman yang 

dihasilkan yang setidaknya memenuhi atau melebihi harapan 

sebelumnya (engel et al, 1995) dalam (Siri, Josiam, Kennon, and 

Spears 2012:27)  oleh karena itu, Siri, Josiam, Kennon, and Spears 

(2012) menambahkan bahwa kepuasan terjadi ketika pengalaman 

bertemu dengan harapan. Namun, kepuasan penumpang dari Bandara 

juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, fasilitas teknis dan 

layanan yang mereka terima. Ini bersependapat dengan (Rendeiro 

Martı´n-Cejas 2006) “found that efficient check-in procedures 

positively influence passenger satisfaction” dalam (Vanja Bogicevic, 

Wan Yang, Anil Bilgihan, Milos Bujisic ,  2013:5). Yang artinya 

kecepatan atau efisiensi dalam proses check-in merupakan indikator 

penting dalam menciptakan kepuasan penumpang di dalam bandar 

udara. Sehingga penumpang bandar udara dapat merasakan kepuasan 

dari apa yang dia rasakan selama di dalam badar udara dari harapan 

sebulumnya menggunakan pelayanan dalam bandar udara. 

Kepuasan penumpang muncul ketika sebuah bandara dapat 

menyediakan fasilitas yang di berikan lebih dari harapan penumpang. 

Kepuasan penumpang adalah tujuan penting dari sebuah bandara untuk 

memberikan layanan di dalam bandara. Berdasarkan survey baik 

dilakukan oleh Skytrax.com maupun ACI.aero selaku lembaga 

internasional yang menilai suatu bandara dari sisi kepuasan memberikan 

keterangan bahwa dengan mengukur tingkat kepuasan penumpang dapat 

meningkatkan kompetitif dari bandara-bandara yang ada dan 

meningkatkan kepuasan penumpang akan memberikan rating dan 

classnya atas pesaingnya. Aspek yang menjadi tolak ukur penilaian 

Skytrax terhadap kualitas pelayanan Bandara. Yakni fasilitas terminal, 

kenyamanan terminal, layanan transit, area perbelanjaan, restoran, kafe 

dan bar, layanan dan fasilitas bagi penumpang untuk keberangkatan 

serta kedatangan, layanan imigrasi, pemeriksaan keamanaan, dan 

transportasi darat (sumber: http://.skytrax.com). Rating yang di berikan 

menjadikan tiap-tiap bandara memiliki standart atas layanannya 

terhadap penumpang. Skytrax memberikan beberapa klasifikasi atas 

pelayanannya berupa bintang atas kelasnya yang di berikan kepada 

bandara. Berikut dengan keterangan class clasification bandar udara 

menurut Skytrax.com yaitu Peringkat 3-Star Airport diberikan kepada 

bandara memberikan kinerja kualitas yang baik. Peringkat 3-Star 

Airport ini mengakui bandara yang melakukan standar kualitas yang 

http://.skytrax.com/
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bagus di bidang fasilitas produk dan front line staff service, tetapi 

beberapa keterbatasan produk dan / atau jasa yang saat ini mencegah 

bandara ini berada di peringkat 4-Star Airport karena beberapa indikator 

kinerja utama produk - mulai dari check-in, kedatangan, transfer, 

belanja, keamanan dan imigrasi sampai keberangkatan di gerbang. 

Skytrax menyebutkan bahwa terdapat klasifikasi atas bandara agar 

menjadi terbaik atas kepuasan penumpangnya. 

Atalık (2009:61) menyatakan bahwa “since after the 1980s, 

marketing in the management of airports, such as offering a free public 

services or utility, has become more important”. Jadi pemasaran 

didalam manajemen bandar udara sangat penting untuk sebuah kepuasan 

dalam pelayanan secara cuma-cuma kepada penumpang dalam bandar 

udara. Sejak itu, wisatawan telah menjadi lebih pintar dan menuntut 

pada layanan di bandara. Akibatnya, pengelola bandar udara dihargai 

sebagai bentuk bisnis. Mereka telah mengimpor konsep pemasaran ke 

manajemen  bandara dan membayar lebih untuk memperhatikan 

kepuasan pelanggan agar kompetitif di masa yang akan datang.  

Pariwisata Indonesia saat ini mulai berkembang dengan pesat. 

Indonesia memiliki potensi wisata untuk dikembangkan menjadi 

destinasi pariwisata tingkat dunia. Indonesia memiliki keindangan alam, 

kekayaan budaya nan beragam dan penduduk yang watak dan 

moralitasnya mendukung kenyamanan wisatawan berkunjung 

(Kemenpar, 2017). Arief Yahya (2017) menyampaikan bahwa 

pariwisata adalah kunci pembangunan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. 

Selain itu, perkembangan pariwisata harus terus ditingkatkan. 

Perkembangan sektor pariwisata di Indonesia telah dibuktikan dengan 

meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan macanegara maupun 

wisatawan domestic. Data menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara 

yang berkunjung ke Indonesia pada bulan Januari 2017 - April 2017 

mencapai mencapai 4,20 juta kunjungan atau naik 19,34 persen 

dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman April 2016 yang 

berjumlah 3,52 juta kunjungan (BPS, 2017). Dengan target dan 

menunjang aktivitas dari perjalanan wisatawan untuk dapat berwisata di 

indonesia dengan cepat pergerakannya dalam melakukan perjalanan 

menggunakan transportasi udara yaitu pesawat udara penunjangnya 

untuk bepergian. 

  Bandara atau bandar udara yang juga populer disebut dengan 

istilah airport merupakan sebuah fasilitas di mana pesawat terbang 

seperti pesawat udara  dapat lepas landas dan mendarat. Bandar udara 

(badara) di persepsikan sebagai pintu gerbang masuk ke suatu wilayah 

negara baik untuk berbisnis maupun untuk berwisata, maka dari itu 
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bandara harus menjalankan fungsinya secara terpadu sehingga 

konsumen seperti penumpang, staff maskapai, staff perusahaan penyedia 

jasa, dan pengunjung lainnya dapat merasakan kepuasan didalam 

menggunakan fasilitas bandara tersebut. Menurut Annex 14 dari ICAO 

(International Civil Aviation Organization) : Bandar udara adalah area 

tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan 

peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian 

untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat. Bandara 

berfungsi sebagai suatu tempat dengan segala perlengkapan beserta 

gedungnya, dipakai untuk pemberangkatan, pendaratan dan pelayanan 

bagi pesawat terbang dengan segala muatannya, berupa penumpang dan 

barang. Artinya, bandara merupakan tempat perpindahan dari sub sistem 

angkutan udara ke udara, udara ke darat atau udara ke air. Dewasa ini 

fungsi bandar udara telah banyak bergeser dibeberapa belahan dunia. 

Pergeseran dimaksud adalah pengelolaan bandar udara yang semula 

berfungsi sebagai tempat tujuan (destination airport) berubah atau 

bertambah menjadi tempat transit (transit airport) yang sekaligus 

merupakan kawasan bisnis (aerometropolitan). Berdasarkan klasifikasi 

atau status bandara, menurut pelayanannya sesuai dengan rute 

penerbangan dan peranan pemerintah dapat dibedakan atas: bandara 

internasional, bandara domestik, bandara internasional dan domestik. 

Menurut Pasal 1 angka 36 UURI No. 1 Tahun 2009 bandar udara 

domestik merupakan sebuah bandar udara yang hanya menangani 

penerbangan domestik atau penerbangan di negara yang sama. Bandara 

domestik tidak memiliki fasilitas bea cukai dan imigrasi dan tidak 

mampu menangani penerbangan menuju atau dari bandara luar 

negeri. Menurut Anex 14 dari ICAO ( International Civil Aviation 

Organization ) bandar udara internasional merupakan sebuah bandar 

udara yang dilengkapi dengan fasilitas bea cukai dan imigrasi untuk 

menangani penerbangan internasional menuju dan dari negara lainnya. 

Bandara sejenis itu umumnya lebih besar, dan sering memiliki landasan 

lebih panjang dan fasilitas untuk menampung pesawat besar yang sering 

digunakan untuk perjalanan internasional atau antar benua. 

Permintaan akan angkutan penerbangan menurut UNWTO 

akan melonjak naik pada tahun 2035. Di tunjukan pada gambar 1.1 
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Sumber : diolah dari iata.org tahun 2018 

GAMBAR 1.1 

PREDIKSI PENGGUNAAN BANDAR UDARA 

IATA (International Air Transport Association) memprediksi 

akan peningkatan penggunaan bandara dikarenakan pada tahun 2035 air 

travellers akan melonjak diangka 7.8 milliyar dan indonesia di tahun 

2015 penumpang sebesar 130 juta penumpang meningkat 110 juta 

menjadi angka 240juta penumpang pada tahun 2035. 

Permintaan akan angkutan udara di prediksi semakin 

meningkat maka dengan itu skytrax memberikan award berupa the best 

10 airport dengan menjaga performa pelayanan dan juga kepuasan 

seperti dalam tabel 1.1 sebagai berikut 

TABEL 1.1 

THE BEST 10 AIRPORT 2018 

Peringkat Bandara 

1 Singapore Changi Airport 

2 Incheon International Airport 

3 Tokyo International Airport (Haneda) 

4 Hong Kong International Airport 

5 Doha Hamad International Airport 

6 Munich Airport 

7 Central Japan International Airport 

8 London Heathrow Airport 

9 Zurich Airport 

10 Frankfurt Airport 
Sumber : diolah dari skytrax.com 2018 

Skytrax dalam award The world's Top 10 Airports for 2018, 

memvoting international air travellers selama waktu 2017/2018 untuk 

melakukan periode survey. Dapat diketahui bandara dengan predikat the 

best airport pada peringkat nomer 1 di dapatkan oleh Singapore Changi 

Airport  dan di peringkat 10 ada Frankfurt Airport yang berada di Eropa. 
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Terdapat 5 bandara besar di Indonesia Yaitu Kuala Namu 

(Medan), Sultan Hassanudin (Makasar),  Juanda (Surabaya), Ngurah Rai 

(Bali) dan juga Soekarno Hatta (Jakarta). Namun dari sisi penggunaan 

dan ketersediaan layanan terbang dari maskapai penerbangan banyak 

yang berasal dari bandara Internasional Soekarno Hatta dan juga di 

jadikan bandara HUB di Indonesia. Berikut data mengenai pergerakan 

arus penumpang di bandar udara Soekarno Hatta. 

TABEL 1.2 

PERGERAKAN ARUS PENUMPANG BANDARA SOEKARNO 

HATTA 

Jumlah Penumpang Bandara Soekarno Hatta (orang) 

2013 2014 2015 2016 2017 

22.893.394 61.155.625 41.773.510 58.195.484 63.015.620 

Sumber : di olah dari www.bps.go.id tahun 2018 

Banyaknya penggunaan bandar udara di bandar udara Soekarno 

Hatta sebagai penghubung beberapa destinasi wisata atau kota-kota 

besar baik dalam negeri maupun internasional terjadi peningkatan di 

setiap tahunnya. Ditahun 2015 jumlah penumpang yang melakukan 

penerbangan mengalami penurunan di banding tahun 2014  beda halnya 

dengan jumlah penumpang tahun 2013 ke tahun 2014 yang naik pesat 

dan di Bandara Internasional Soekarno Hatta mengalami peningkatan 

tiap tahunnya dari tahun 2016 sampai 2017 tercatat 63.015.620 

penumpang yang menggunakan jasa Bandara Internasional Soekarno 

Hatta.    

Kesiapan akan semua fasilitas yang diberikan oleh bandar 

udara untuk menunjang penumpang tidak menyesuaikan dengan 

pergerakan penumpang yang menggunakan jasa bandar udara Soekarno 

Hatta dengan banyaknya keluhan-keluhan pengguna jasa kepada pihak 

Angkasa Pura 2 sebagai penyelenggara jasa kebandar udaraan di 

Indonesia terutama di bandara Soekarno Hatta. Ini terpaparkan oleh 

Skytrax selaku penilai dalam kualitas dalam pelayanan jasa kebandar 

udaraan dengan memberikan survey online untuk memperlihatkan kodisi 

terkini yang dirasakan oleh penumpang dengan gambaran 112orang 

yang menyedikan waktu untuk mengulas kualitas pelayanan di bandara 

Internasional Soekarno Hatta di periode 2016, di dapatkan hasil sebagai 

berikut: 

http://www.bps.go.id/
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Sumber : data sekunder survey online skytrax januari 2018 

GAMBAR 1.2 

KEPUASAN ATAS PELAYANAN PENUMPANG DI BANDARA 

SOEKARNO HATTA 

 Berdasarkan survey online yang dilakukan oleh skytrax 

kepuasan hanya mendapatkan rating 3 dari 5 rating dan untuk 

keseluruhan di nilai dari 129 orang yang pengulas yaitu 5 berbanding 

10 ini memberikan ketidakpuasan penuh yang dirasakan selama 

menggunakan bandara internasional soekarno hatta ini mengisyaratkan 

bahwa peforma yang di berikan belum mencapai maksimal karena 

masih banyaknya pengguna jasa bandara soekarno hatta tidak 

merekomendasikan menggunakan bandara yang berskala internasional 

tersebut dengan orang menyatakan ketidakpuasan dan tidak 

merekomendasikan. G Robinson (Indonesia) memberikan penilaian 

pada tanggal 21 Juli 2017 dengan tanggapan "the overall experience was 

unpleasant" he long awaited new Terminal 3 is a full disappointment. 

Interior finishes are lousy, lighting outrageously bad (glare and yet too 

dark) and the overall experience was unpleasant. In a country rich of 

natural building resources such as timber and marble, how come only 

the cheapest tiles and wood imitations had been used? Well, rhetoric 

question, a sufficient budget was there so we all can guess what 

happened. And by the way, where is the train connection? Is it ever 

happening? The old Soekarno Hatta Terminal 2, in contrast, was a nice 

airport when it opened in the 1980s and something Indonesia could have 

been proud of by that time. On the opposite this T3 will just be an 

exhibition case of the decline of Indonesia. And then one reads all these 

stories in the local press that this T3 was built to take on Changi and 
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KLIA, what a joke! It's truly saddening for me to see this lousy T3 as our 

capital's city new main. 

“Keseluruhan pengalaman tidak menyenangkan” dia menunggu lama di 

terminal 3 dengan penuh kekecewaan. Penyelesaian interior yang buruk, 

pencahayaan yang buruk (silau dan tidak terlalu gelap) dan keseluruhan 

pengalaman tidak menyenangkan. Di negara yang kaya akan 

sumberdaya alam seperti kayu dan marmer, bagaimana bisa 

menggunaan keramik murah dan kayu imitasi yang telah di gunakan? 

Baik, pertanyaan mendasar anggran yang cukup sehingga bagaimana ini 

semua bisa terjadi. Ngomong-ngomong dimana koneksi kereta? Apa 

yang terjadi? Teminal 2 Soekarno Hatta lama sangat kontras bagusnya 

saat di buka pada tahun 1980 dan sesuatu yang dapat dibanggakan oleh 

indonesia saat itu. Sebaliknya terminal 3 ini menjadi ajang kemunduran 

indonesia. Dan kemudian terbaca semua cerita ini di media lokal bahwa 

T3 ini dibangun untuk bersaing dengan Changi dan KLIA, sebuah 

lelucon! Sungguh menyedihkan bagi saya untuk melihat T3 yang jelek 

ini sebagai cerminan ibukota. Dave Hodgkin (Australia) memberikan 

penilaian pada tanggal  2 November 2017 dengan tanggapan “badly 

designed shopping mall” Jakarta Airport Terminal 3 is shockingly badly 

designed. I measured the distance from my airplane to baggage pickup 

and it is 1.1km! That's insanely bad design. To add to the stupidity it has 

the world's slowest travelators, making it much faster to walk beside the 

travelator than to weave your way through all the tired passengers 

blocking them. Then when I get to the baggage belts, there is only one 

single queue for all taxis, an archaic numbering system that means taxi 

drivers wait for half an hour to an hour for passengers while passenger 

wait half an hour to an hour for taxis, total madness. There can be no 

doubt the new terminal is better than the old, but that's like comparing a 

rundown antiquated soviet era project to a modern but badly designed 

shopping mall. Yang berarti Mal perbelanjaan yang dirancang dengan 

buruk" Bandara Jakarta Terminal 3 didesain sangat buruk. Saya 

mengukur jarak dari pesawat terbang saya ke pengambilan bagasi dan 

itu adalah 1.1km. Itu adalah desain yang sangat buruk. Untuk menambah 

kebodohan, itu memiliki travelator paling lambat di dunia, membuatnya 

lebih cepat berjalan di samping travelator daripada menenunkan jalan 

Anda melalui semua penumpang yang lelah yang menghalangi mereka. 

Kemudian ketika sampai di sabuk bagasi, hanya ada satu antrian untuk 

semua taksi, sebuah sistem penomoran kuno yang berarti supir taksi 

menunggu setengah jam sampai satu jam untuk penumpang sementara 

penumpang menunggu setengah jam sampai satu jam untuk taksi. Tidak 

diragukan lagi terminal baru ini lebih buruk daripada yang lama, tapi itu 
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seperti membandingkan proyek era soviet kuno yang kuno ke pusat 

perbelanjaan modern namun dirancang dengan buruk. 

 Review yang dilakukan oleh skytrax.com menunjukan bahwa 

keberadaan bandara Internasional Soekarno Hatta tidak memberikan 

kepuasan penuh terhadap penumpang dari sisi ambient, pengambilan 

bagasi dan shopping mall walaupun keberadaan terminal 3 ultimate yang 

notabenenya baru tapi masih banyak yang di keluhkan oleh penumpang 

dari sisi kepuasannya terhadap layanan dan fasilitas yang di berikan oleh 

bandara Internasional Soekarno Hatta.  

 Penilain dan kuesioner yang telah di sebar oleh skytrax  pada 

penjelasan sebelumnya mengenai kelasnya  Bandara Internasional 

Soekarno Hatta mendapatkan award the top 100 airport pada tabel 1.3 

sebagai berikut: 

TABEL 1.3 

PERINGKAT BANDARA SOEKARNO HATTA TAHUN 2014-

2018 

Tahun Peringkat bandara 

2014 60 

2015 57 

2016 63 

2017 44 

2018 45 
Sumber : diolah dari skytrax.com, 2018 

 Berdasarkan tabel 1.3 pada tahun 2014 bandara soekarno hatta 

internasional mendapati peringkat 60 yang mulai perhitungan survey 

pada tahun 2013/2014, pada tahun 2015 mendapati peringkat 57 yang 

mulai perhitungan survey pada tahun 2014/2015, pada tahun 2016 

mendapati peringkat 63 yang mulai perhitungan survey pada tahun 

2015/2016, dan pada tahun 2017 mendapati peringkat 44 yang mulai 

perhitungan survey pada tahun 2016/2017 mengalahkan abu dhabi 

internasional airport yang berada di peringkat 49 yang notabenenya di 

klasifikasi bintang 4 standar bandara, dan pada tahun 2018 di posisi 45 

yang mulai perhitungan survey pada tahun 2017/2018. Bandara 

Internasional Soekarno Hatta ini meningkat dari tahun ke tahun namun 

pada tahun 2016 dan 2018 terjadi penurunan kualitas pelayanan. Dan 

untuk persaingan di kelas bintang 3 bandara di Indonesia sendiri hanya 

bersaing dengan Bandara I Gusti Ngurahrai Bali yang belum masuk 

dalam kategori the top 100 airport. Sementara target dari bandara 

Internasional Soekarno Hatta yang menargetkan mampu bersandar di 

peringkat 20 besar pada akhir tahun 2017 yang ingin bersaing dengan 

bandara internasional changi singapura dan bandara internasional 
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haneda jepang dan juga masuk kedalam kategori bandara bintang 5 

(sumber http://www.cnnindonesia.com/). Bandara Internasional 

Soekarno Hatta juga mempunyai tujuan yaitu meningkatkan customer 

satisfaction index (CSI) mendekati bandara bandara internasional lainya 

seperti bandara hongkong, changi, kuala lumpur dan schipol belanda 

yang berada di atas nilai 4,75 . CSI bandara soekarno hatta pada tahun 

2012 berada di anilai 3.51 dan diharapkan meningkat pada tahun 2017 

menjadi di nilai kisaran 4,5 dan 4,75 (annual report PT. Angkasa Pura 

II. 2012). 

 Kepuasan penumpang muncul ketika sebuah bandara dapat 

menyediakan fasilitas yang di berikan lebih dari harapan penumpang. 

Kepuasan penumpang adalah tujuan penting dari dari sebuah bandara 

untuk memberikan layanan di dalam bandara. Ini sejalan dengan 

“suggest that airport service attributes such as building comfort and 

restaurant/shopping possibilities have a dominant impact on overall 

passenger satisfaction”. Mikulic and Prebezac (2008)  Dalam (zaid 

ahmad ansari 2015:214) yaitu pelayanan dalam bandara harus 

menyertai bangunan yang nyaman dan restoran guna memberikan 

kepuasan pada penumpang. Kualitas layanan bandara memiliki dampak 

langsung dari nilai yang dirasakan dari suatu bandar udara, serta 

kepuasan wisatawan (Rendeiro, 2006) dalam (zaid ahmad ansari 

2015:215). Dalam Rendeiro Martı´n-Cejas (2006) mengemukakan 

bahwa efisiensi dalam waktu prosedur check in memberikan dampak 

yang positif terhadap kepuasan penumpang. Airport service quality 

memberikan dampak langsung terhadap pemberian nilai di bandara 

yang akan membuat wisatawan menjadi puas menggunakan bandara 

tersebut. 

  Pengelola bandara selaku penyelenggara sektor transportasi 

udara dituntut untuk dapat menyediakan fasilitas dan selalu memberikan 

pelayanan secara optimal. Hal yang termasuk dalam pelayanan bandara 

terdiri dari ketepatan waktu, kenyamanan dan keselamatan penerbangan. 

Untuk memenuhi harapan tersebut, pelayanan bandara perlu ditunjang 

dengan fasilitas dan pelayanan yang handal. Yeh and Kuo (2002) 

Berkonsultasi dengan manajer bandara Taiwan, pejabat pemerintah, 

akademisi dan agen perjalanan untuk mengidentifikasi enam kategori 

Airport Service Quality: kenyamanan, waktu pemrosesan, kenyamanan, 

perhatian staf, keterbukaan informasi dan keamanan. Mereka 

menggunakan kategori ini sebagai basis pengumpulan data dari 15 

pemandu wisata dan operator Taiwan Di kutip dari (Dale Fodness and 

Brian Murray 2007:494).  

http://www.cnnindonesia.com/
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 Beberapa implementasi bisnis Bandara yang di terapkan oleh 

Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan tujuan mengedapankan 

Passanger Satisafaction yaitu dengan memiliki 3 pilar penting Airport 

Service Quality Dale (Fodness and Brian Murray 2007) yakni 

Servicescape, Personal Service dan Maintenance. Implementasi 

pertama Bandara Internasional Soekarno hatta mengepentingkan aspek 

terminal building untuk menunjang passanger movement dengan 

memberikan kemudahan penumpang pesawat terbang dapat keluar dari 

pesawat masuk kedalam terminal hanya kurang dari 10 menit dengan di 

adakannya Travellator di terminal 3 ultimate memberikan kemudahan 

dalam berpindah antar terminal yang pada awalnya menggunakan bus 

menjadi kereta api ringan tanpa menggunakan masinis. Pada aspek 

ambient dalam penerangan bandara soekarno hatta menggunakan 

indoor wayfinding untuk siang hari penerangannya sehingga tidak 

terasa sedang berada di dalam gedung juga di adakannya ruangan 

khusus untuk ibu menyusui. Untuk menghindari penumpukan check in 

secara manual bandara internasional Soekarno Hatta mempermudah 

dengan menggunakan alat self check-in maupun melalui aplikasi 

bandara. Sistem informasi yang menyediakan data penerbangan 

(keberangkatan dan kedatangan di bandara) secara real time berbasis 

web. Implementasi kedua memberikan arahan setiap bulan terhadap 

karyawan di Customer Service mengedepankan keramah tamahan dan 

cepat tanggap dalam memberikan informasi yang akurat juga 

penanganan keluahan yang di alami passenger selama berada di dalam 

bandara dan juga mengupayakan peningkatan kualitas SDM saat 

perekrutan karyawan. Implementasi ketiga memberikan Treatment 

kepada penumpang untuk melungkan waktu selama menunggu di 

dalam bandara dengan diadakannya setiap 6 bulan memberikan peluang 

tenant baru untuk membuka usaha di area shopping mall sehingga 

penumpang dapat berbelanja dengan variasi tempat untuk berbelanja, 

memberikan fasilitas penunjang seperti taman bermian untuk anak-anak 

dan taman buatan untuk menghilangkan rasa jenuh menunggu, untuk 

longe sendiri memberikan layanan free wifi untuk memberikan layanan 

kepada pebisnis maupun kepada wisatawan asing agar dapat terkoneksi 

internet selama ada di bandara. 

 Berdasarkan fenomena diatas pentingnya sebuah pelayanan 

dalam bandar udara unutk memenuhi keinginan dari penumpang, maka 

penyedia bandara di Indonesia khususnya Jakarta dengan otoritasnya 

yaitu Bandara Internasional  Soekarno Hatta PT. Angkasa Pura 2 lebih 

mengedepankan pelayanan dalam bandar udara Soekarno Hatta agar 

terciptanya kepuasan dari penumpang yang menggunakan bandara 
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tersebut. Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa masih 

perlu untuk melakukan penelitian “Pengaruh Airport Service Quality 

terhadap Passenger Satisfaction di Bandara Internasional Soekarno 

Hatta” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa 

masalah yang akan diteliti, sebagai berikut 

1. Bagaimana gambaran terhadap airport service quality di bandara 

Soekarno Hatta? 

2. Bagaimana gambaran  passenger satisfaction di bandara Soekarno 

Hatta? 

3. Bagaimana pengaruh  airport service quality terhadap passenger 

satisfaction di bandara Soekarno Hatta? 

1.3 Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk memperoleh temuan mengenai: 

1. Gambaran penumpang terhadap airport service quality di bandara 

Soekarno Hatta 

2. Gambaran passenger satisfaction di bandara Soekarno Hatta 

3. Pengaruh  airport service quality terhadap passenger satisfaction di 

bandara Soekarno Hatta. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan 

kontribusi secara keilmuan dengan menambahkan khasanah 

pemahaman ilmu pariwisata pada industri ke bandar udaraan dengan 

mengkaji mengenai Airport Service Quality dalam menciptakan 

Kepuasan terhadap penumpang di bandara. 

2. Kegunaan Empirik 

Secara empirik, diharapkan dari penelitian ini dapat membangun 

bandara Soekarno Hatta menjadi peduli terhadap kepuasan 

konsumennya melalui pelayanan yang di berikan serta hasil 

penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi bandara sekarno hatta 

untuk strategi pemasarannya. 
 


