
Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi III 
Program Studi MMT-ITS, Surabaya 4 Pebruari 2006 

STUDI PELAYANAN OPERASIONAL PENERBANGAN  
PADA PT. X UNTUK PERUMUSAN STRATEGI PENGEMBANGAN 

 
Mochamad Reza Isfahani, Udisubakti Ciptomulyono,Vita Ratnasari 

Program Studi Magister Manajemen Teknologi 
Bidang Keahlian Manajemen Industri 

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kampus MMT ITS Cokroaminoto, Surabaya 
email: rezaklk@yahoo.com

 
ABSTRAK 

 
 Persaingan pada industri jasa penerbangan semakin kompetitif dengan 
banyaknya maskapai – maskapai penerbangan baru yang melayani pada rute – rute yang 
sama, ditambah dengan berkembangnya tren low cost carrier pada jasa penerbangan itu 
sendiri. Dengan alasan tersebut, maka masing – masing maskapai penerbangan mencoba 
untuk bisa tampil kompetitif dalam persaingan yang ada. 
 Positioning dari suatu maskapai penerbangan merupakan salah satu cara untuk 
menghadapi persaingan antar industri penerbangan. Positioning berdasarkan market 
share penjualan belum dapat mengartikan posisi dari maskapai penerbangan tersebut 
dalam persaingan yang ada. Untuk itu perlu diketahui positioning perusahaan 
berdasarkan persepsi konsumen. Positioning berdasarkan persepsi konsumen ini dapat 
ditangkap dengan menggunakan Multidimensional Scalling (MDS). Dengan MDS ini 
maka suatu perusahaan akan mengetahui pesaing terdekatnya berdasarkan atribut – 
atribut yang ada. 
 Dalam penelitian ini diusulkan pengunaan Analytical Hierarchy Process (AHP) 
dan SWOT untuk memberikan solusi penunjang bagi strategi pengembangan suatu 
perusahan maskapai penerbangan dalam usahanya untuk tampil kompetitif dan fokus 
dalam persaingan yang ada. 
 Dari hasil penelitian ini didapatkan posisi PT. X pada analisa Evaluasi Internal 
dan Evaluasi Eksternal SWOT berada pada kuadran I yaitu W-T, sedangkan pada 
analisa MDS, pada perceptual mapping menunjukkan bahwa PT. X mempunyai 
persepsi yang kuat dalam tribut ‘service’ dibanding dengan kompetitor yang lain.  
 
Kata kunci:   Industri jasa penerbangan, Multidimensional Scalling (MDS), Analytical 

Hierarchy Process (AHP), SWOT, Positioning, Strategi pengembangan 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 Dengan semakin bertambahnya jumlah maskapai penerbangan yang ada dan 
juga melayani beberapa rute yang relatif sama, maka menjadikan persaingan yang 
semakin ketat antar maskapai penerbangan sehingga menyebabkan pelanggan ( 
penumpang ) semakin selektif dalam memilih maskapai penerbangan yang akan 
melayaninya. 

Dengan banyaknya persaingan yang ada sekarang ini, perlu diketahui tentang 
positioning dari maskapai penerbangan menurut persepsi konsumen dibandingkan jika 
hanya mengetahui positioning maskapai penerbangan tersebut dari data penjualan. 
Dengan diketahuinya positioning yang didapat dari persepsi konsumen maka suatu 
perusahaan maskapai penerbangan akan mengetahui langkah-langkah apa yang harus 
diambil untuk meningkakan strategi pelayanannya. 
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Latar belakang dipakainya rute Surabaya – Jakarta sebagai parameter untuk 
mengetahui positioning  dari PT. X dan membuat strategi pengembangan dalam 
persaingannya dengan maskapai yang lain ataupun strategi pemasaran untuk rute ini 
sendiri (meskipun strategi pemasaran dari dari suatu maskapai udara adalah secara 
global tetapi tiap rute mempunyai karakteristik sendiri-sendiri) adalah padatnya rute 
Surabaya – Jakarta baik dalam jumlah frekwensi penerbangan dalam 1 bulan maupun 
jumlah maskapai yang bersaing untuk rute ini. Kepadatan rute ini dapat dilihat pada 
Gambar 1. 
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Gambar 1.  Market Share Antarmaskapai Rute Surabaya - Jakarta 
 
Dalam makalah ini rumusan masalah yang diangkat adalah “ Mengetahui  dan 

melihat positioning dari PT. X dalam posisinya pada persaingan pelayanan maskapai 
udara penerbangan rute domestik khususnya rute Surabaya – Jakarta “ 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui positioning dari PT. X, 
menurut persepsi konsumen, karena dengan penerapan positioning yang tepat, PT. X 
dapat menerapkan strategi pengembangan yang tepat dalam menjaring penumpang dan 
dapat tampil kompetitif pada persaingan industri penerbangan komersial di Indonesia 
khususnya pada rute penerbangan Surabaya - Jakarta. 
Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 
1. Dapat mengidentifikasi posisi PT. X pada persaingan maskapai penerbangan udara 

domestik  
2. Dapat mengetahui posisi pada benak konsumen, sehingga dapat menerapkan strategi 

pelayanan yang tepat untuk mendiferensiasikan PT. X dari kompetitornya. 
3. Dapat mengetahui bobot dari varibel – variabel yang dijadikan dasar konsumen 

dalam melakukan pemilihan suatu maskapai penerbangan. 
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TINJAUAN PUSTAKA 
 
 Konsep bauran pemasaran dipopulerkan pertama kali beberapa dekade yang lalu 
oleh Jerome Mc.Carthy. yang merumuskan menjadi 4P yaitu Product, Price, Promotion 
dan  Place. Bila ditinjau dari sudut pandang pelanggan, 4P bisa dirumuskan menjadi 4C 
yaitu Customers needs and wants, Cost, Communicatin dan Convenience. Dalam 
perkembangannya, sejumlah peneliti menunjukkan bahwa penerapan 4P terlampau 
terbatas/sempit untuk bisnis jasa. 
• Kelemahan ini banyak mendorong pakar pemasaran untuk mendefinisikan ulang 

bauran pemasaan sedemikian rupa sehingga aplikatif untuk sektor jasa. Hasilnya, 4P 
tradisional diperluas dan ditambahkan empat unsur lainnya, yaitu People, Process, 
Physical Evidence dan  Customer services. 
 

Proses keputusan konsumen bisa diklasifikasikan secara garis besar ke dalam 
tiga tahap utama, yakni prapembelian, konsumsi dan evaluasi purnabeli (Gambar 2).  
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(Sumber : Tjiptono, 2003b) 
 

Gambar 2. Model Perilaku Konsumen Jasa 

Pada prinsipnya segmentasi pasar bisa diartikan sebagai proses 
mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau 
segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan., keinginan, perilaku 
dan/atau respons terhadap program pemasaran yang spesifik. Segmentasi pasar 
merupakan konsep pokok yang mendasari strategi pemasaranperusahaan dan alokasi 
sumber daya yang harus dilakukan dalam ramgka mengimplementasikan program 
pemasaran. 

Evaluasi terhadap daya tarik segmen pasar bisa dikelompokkan menjadi tiga 
faktor utama. Pertama, ukuran dan potensi pertumbuhan segmen. Kedua, karakteristik 
struktural segmen, yang terdiri atas kompetensi, kejenuhan segmen, protektabilitas dan 
resiko lingkungan. Ketiga kesesuaian antara produk dan pasar (product-market fit).  

Yang dimaksud dengan posisi (positioning) dalam konteks pemasaran 
(khususnya STP) adalah cara produk, merek atau organisasi perusahaan dipersepsikan 
secara relatif dibandingkan dengan para pesaing oleh pelanggan saat ini dan calon 
pelanggan.  

Industri transportasi udara semakin berkembang di Indonesia, ini dapat dilihat 
dengan  banyak dibukanya maskapai-maskapai baru dengan rute-rute tertentu yang 
dianggap sebagai pasar yang dapat digarap.  

Jasa penerbangan menunjukkan kelebihan dari jasa angkutan lainnya. Jasa 
angkutan udara ini mempunyai jasa pelayanan yang lebih dibanding dengan jasa 
angkutan udara lainnya. Apalagi jasa angkutan udara juga mempunyai kelebihan 
lainnya yaitu lebih cepatnya waktu untuk tiba di tujuan. Dengan kelebihan dibanding 
dengan jasa angkutan udara lainnya ini dan dengan keterbatasan daya angkut dari suatu 
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pesawat terbang maka menyebabkan timbulnya banyak maskapai penerbangan yang 
melayani rute-rute yang sama terutama pada jalur-jalur gemuk. 

Menurut David Wessels (2004), variabel pada jasa angkutan udara adalah price 
(harga), safety (keselamatan), schedulling convinience (jadwal yang sesuai), non-stop 
flights (penerbangan langsung), reservation convenience (kemudahan pemesanan), 
baggage handling (penanganan bagasi), on time arrival (ketepatan waktu kedatangan), 
connecting flights convenience (kemudahan dalam penerbangan lanjutan), customer 
service (pelayanan), check-in convenience (kemudahan check-in).  

Pada penelitian ini digunakan pengujian validitas dan reliabilitas untuk menguji 
alat ukur yang berupa kuisioner. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauhmana alat 
ukur ini dalam mengukur atribut yang digunakan dalam penelitian ini.Kuisioner yang 
menggunakan uji validitas dan reliabilitas digunakan pada kuisioner yang digunakan 
untuk pengukuran dengan menggunakan metode MDS.  
 
Konsep Dasar dalam Analisa Multidimensional Scaling 
 

Analisis MDS ialah suatu kelas prosedur untuk menyajikan persepsi dan 
preferensi pelanggan secara spasial dengan menggunakan tayangan yang bisa dilihat. 
Persepsi atau hubungan antar stimulus secara psikologis ditunjukkan sebagai hubungan 
geografis antara titik-titik di dalam suatu ruang multidimensional. Sumbu dari peta 
spasial menunjukkan dasar psikologis (phychological basis) atau dimensi yang 
mendasari (underlying dimensions) yang dipergunakan oleh pelanggan/responden untuk 
membentuk persepsi dan preferensi untuk stimulus.  

Berdasarkan hasil dari positioning PT. X terhadap kompetitornya, maka akan 
digunakan analisa SWOT untuk menentukan strategi pemasaran atau strategi bersaing 
yang harus diambil oleh PT. X dalam usahanya untuk bisa kompetitif dalam persaingan 
yang ada. 

Analytical Hierarchy Process (AHP), digunakan untuk menentukan prioritas 
atau pembebanan dari setiap elemen yang di dapat dari faktor internal dan faktor 
eksternal perusahaan (SWOT).  
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METODOLOGI PENELITIAN 
 
Alur Penelitian 
 

Secara garis besar, alur penelitian dapat diilustrasikan sesuai Gambar 3. 
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Gambar 3. Alur Penelitian untuk Menetapkan Strategi Pengembangan PT. X 
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ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
 
Pengukuran Multidimensional Scalling dengan Menggunakan SPSS 
 
Dari kuisioner yang disebar didapatkan data pada Tabel 1.  
 

Tabel 1. Data Masukan Untuk Pengukuran MDS 
Lion Air Citylink PT. X Adam Air Batavia Air 

28,60 28,40 24,60 29,00 27,90 
26,90 29,60 24,10 28,30 28,40 
29,60 27,10 24,50 28,70 26,70 
29,60 26,40 23,60 29,00 27,50 
27,30 29,30 24,60 26,90 27,10 
28,80 29,80 26,10 29,50 28,20 
29,90 30,40 27,80 30,10 27,80 
27,40 28,60 27,90 27,00 27,30 
27,60 29,50 27,50 28,20 27,20 
28,60 30,10 29,70 30,20 28,80 
30,10 29,60 29,00 30,70 30,00 

 
Hasil output MDS berdasarkan atribut dapat dilihat pada Gambar 4 dan 5.  
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  Gambar 4.  Gambar 5. 
 Posisi Atribut dalam Perceptual Map    Posisi PT. X dalam Perceptual Map 

 
Analisa SWOT 
 

Analisa SWOT pada penelitian ini dilakukan untuk merumuskan strategi 
pengembangan dari PT. X. Agar dapat menentukan kombinasi yang tepat maka harus 
dilakukan evaluasi terhadap fakto internal (Strength dan Weakness) dan eksternal 
(Opportunity dan Threaths) dari PT. X. Dari hasil evaluasi faktor internal dan eksternal 
PT. X, dapat diketahui bahwa posisi PT. X berada pada kuadran III (-1,631;-2,245). 
Dilihat dari posisi ini, strategi yang harus dilakukan PT. X adalah W-T. Rumusan 
strategi menggunakan anlisis SWOT dapat dilihat pada tabel 4.3. Analisa dari strategi 
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ini memakai bobot skor 1 dan 2 tertinggi dari masing-masing evaluasi Internal dan 
Eksternal. 

 
Tabel 2. Matriks Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal PT. X 

 

 

 

 

 

 Strengths 
1. Menjadi operator tunggal untuk rute 

Surabaya – Semarang. 
2. Mempunyai pengalaman yang 

cukup baik dalam menangani 
operasional airlines karena berdiri 
sejak 1969. 

3. Strategi pricing yang tepat dengan 
tanpa mengurangi tingkat kepuasan 
konsumennya yang berdampak 
mempunyai pelanggan yang loyal. 

4. Mempunyai On Time Performance 
sebesar 93%  (tahun 2003). 

5. Melayani pada rute-rute  padat 
seperti Surabaya-jakarta, Jakarta – 
Medan, Jakarta – Makasar.    

 

 Weakness 
1. Reputasi buruk akibat tragedi 

jatuhnya pesawat PT. X . Tidak 
adanya differensiasi pelayanan jasa 
dengan kompetitor yang ada. 

2. Jumlah armada yang terbatas untuk 
menambah jadwal penerbangan. 

3. Mempunyai segment yang sama 
dengan kompetitor lain sehingga 
semua maskapai adalah 
kompetitornya. 

4.  Sering terjadi keterlambatan pada 
jadwal keberangkatan dan 
kedatangan pada beberapa rute yang 
dilayani.      

 

 Opportunity 
1. Pengembangan pada pelayanan 

reservasi berbasis IT. 
2. Menambah armada untuk membuka 

jadwal penerbangan dan rute baru. 
3. Membidik segment baru. 
4. Membuat paradigma baru untuk 

menguatkan brand image PT. X. 
5. Bekerja sama dengan agen penjualan 

untuk memperkuat jaringan distribusi 
penjualan. 

6. Bekerja sama dengan maskapai lain 
untuk melayani rute – rute yang 
potensial tetapi rendah kompetisi.  

 

SO (S2,5 dan O4,5) 

Memanfaatkan pengalaman dalam 
mengelola operasional penerbangan dan 
telah melayani rute-rute padat dengan 
cara memberikan atau memposisikan 
suatu brand image yang baik kepada 
pelanggan serta memberdayagunakan dan 
memperkuat  jaringan distribusi yang ada 
untuk mendukung pemasaran dari PT. X.  

WO (W2,4dan O4,5) 

- Harus memberikan paradigma baru 
kepada pelanggan mengenai pelayanan 
dan operasional PT. X untuk mengatasi 
menurunnya kepuasan pelanggan akibat 
dari terbatasnya armada yang berakibat 
sering teerjadinya keterlambatan dalam 
jadwal penerbangan. 

 Threaths 
1. Adanya maskapai – maskapai 

penerbangan baru yang melayani rute 
yang sama dengan PT. X. 

2. Perang tarif. 
3. Maskapai lain mempunyai product 

service yang inovatif. 
4.Kekuatan jaringan distribusi yang kuat 

dari kompetitor.    

ST (S2,5 dan T3,4) 

Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun 
dalam operasional penerbangan dan 
hubungan yang telah begitu kuat dengan 
travel agent di beberapa kota yang 
termasuk rute padat, dapat membantu PT. 
X dalam mendapatkan pelanggan jika PT. 
X dapat memberikan product service 
yang sama ataupun lebih baik dari 
kompetitor. 
 

WT (W2,3,4an T3,4) 

Mencoba untuk membidik segment baru 
yang tidak dibidik oleh maskapai lain 
untuk mengatasi product service yang 
inovatif yang ditawarkan oleh maskapai 
lain. Mencoba untuk mendapatkan 
armada baru untuk meningkatkan 
pelayanan dari PT. X. 

Eksternal 

Internal 

 
KESIMPULAN  
 
1. Penggunaan metode MDS dapat mengetahui posisi PT. X dalam persaingan yang 

ada menurut persepsi dari konsumen. Hasil itu menunjukkan bahwa posisi PT. X 
berada diluar persaingan yang ada. Posisi itu menunjukkan lemahnya posisi PT. X 
dalam persaingan berdasarkan atribut-atribut pemilihan maskapai oleh konsumen. 

2. Atribut ‘Service” merupakan atribut yang dipersepsikan paling baik oleh konsumen 
untuk PT. X 

3. Analisa SWOT menunjukkan bahwa eksistensi PT. X saat ini masih memberikan 
peluang untuk bersaing dalam persaingan yang ada.  Hal ini terlihat bahwa posisi 
PT. X berada pada Kuadran III yaitu Weakness-Threaths. 
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