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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Transportasi yang menyangkut pergerakan orang dan barang pada 

hakekatnya telah dikenal secara alamiah semenjak manusia ada di bumi, 

meskipun pergerakan atau perpindahan itu masih dilakukan secara sederhana. 

Keberadaan sebuah sarana transportasi dalam kehidupan manusia menjadi 

cukup signifikan karena sebagai penunjang lancarnya kehidupan. Transportasi 

menjadi alat vital atas perkembangan manusia dan dunia, baik dalam 

pemerataan penduduk, pembangunan ekonomi serta pertumbuhan 

industrialisasi. Berbagai disiplin ilmu mengartikan bahwa dengan adanya 

transportasi membuka semua kemudahan dan membuat sebuah peradaban 

baru yang lebih canggih dan modern. 

Dalam UU RI No 15 tahun 1992 tentang penerbangan, dikatakan 

bahwa, “Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk 

memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan 

nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai 

tujuan nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. 

Transportasi berdasarkan moda (jenis angkutan)nya dibedakan 

menjadi transportasi darat, air dan udara. Transportasi udara atau yang lebih 

dikenal lagi dengan transportasi penerbangan merupakan model transportasi 

yang memakai moda pesawat dan prasarana bandara.  
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Penerbangan pertama pesawat yang dibuat oleh Wright bersaudara di 

tahun 1903 menjadi awal kesadaran dunia umum akan keberadaan transportasi 

penerbangan yang bisa dilakukan manusia. Moda transportasi ini menjadi 

terlihat unggul karena mempunyai karakteristik kecepatan yang tinggi dan 

dapat melakukan penetrasi sampai ke seluruh wilayah yang tidak bisa 

dijangkau oleh moda transportasi yang lain. 

Dalam pasal 3 UU RI No 15 tahun 1992 menyebutkan bahwa: 

Tujuan penerbangan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan 
penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, 
nyaman dan berdayaguna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya 
beli masyarakat, dengan mengutamakan dan  melindungi 
penerbangan nasional, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan 
stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan penunjang 
pembangunan nasional serta mempererat hubungan antar bangsa. 

 
 

UU No. 15 tahun 1992 tentang penerbangan merupakan perundangan 

yang mengatur kegiatan penerbangan di Indonesia. Adanya Keputusan 

Menteri No. 11 tahun 2001 mengubah secara signifikan kebijakan nasional 

tentang penyelenggaraan angkutan udara. Dengan keputusan tersebut, 

pemerintah mengubah jenjang tahapan pemberian izin yang diterbitkan untuk 

kegiatan transportasi penerbangan komersial (angkutan udara niaga), yang 

meliputi daerah operasi, rute dan pengaturan kapasitas yang semakin terbuka. 

Realita yang terjadi kemudian adalah munculnya berbagai maskapai 

penerbangan yang menyemarakkan dunia penerbangan di Indonesia. Pelaku 

usaha dunia penerbangan berlomba- lomba mensosialisasikan moda 

transportasi ini kepada para konsumen transportasi yang ada. 
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Konsumen merupakan penyampai pesan yang jelas akan suatu 

produk atau jasa bisa dikatakan sukses atau tidak. Konsumen dalam 

melakukan tindakan-tindakannya dalam usaha memperoleh, menggunakan, 

menentukan produk/jasa termasuk pengambilan keputusan yang  mendahului 

dan mengikutinya dipengaruhi oleh faktor- faktor yang mempengaruhinya. 

Menurut Fandy Tjiptono (2005:39): 

Salah satu faktor fundamental dalam studi perilaku konsumen adalah 
premis bahwa “people often buy product not for what they do, but 
for what they mean”. Artinya, konsumen membeli sebuah produk 
bukan semata-mata karena mengejar manfaat fungsionalnya, namun 
lebih dari itu juga mencari makna tertentu (seperti citra diri, gengsi, 
bahkan kepribadian). 

 
 

Selain itu menurut Adenan Suhalis & Danang Sudarto (2002:243) 

menyebutkan bahwa, “Perilaku konsumen perlu dikaji untuk mengetahui dasar 

pertimbangan konsumen menilai kualitas suatu produk atau jasa berdasarkan 

petunjuk atau informasi yang berkaitan langsung dengan produk atau jasa 

yang bersangkutan”. 

Oleh karena itu, kajian akan perilaku konsumen perlu dipelajari 

sebagai langkah bagi pelaku usaha di dunia transportasi penerbangan 

komersial untuk mengetahui potensi konsumen yang menggunakan moda 

transportasi ini. Dan selanjutnya bisa dijadikan referensi untuk membuat 

strategi pemasaran(marketing) yang baik.  

Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, 

pribadi dan psikologis (Philip Kotler, 2005:202). Dalam memutuskan 

menggunakan moda transportasi penerbangan komersial, faktor-faktor ini juga 



 

 4 

mempengaruhi konsumen atau calon penumpang transportasi penerbangan 

komersial. 

Harga tiket, adanya promosi/iklan, pelayanan dan kenyamanan, 

keamanan dan keselamatan penumpang, waktu tempuh dan pengaruh 

kelompok referensi merupakan beberapa faktor yang menjadi sebab konsumen 

memutuskan menggunakan alternatif transportasi penerbangan komersial 

dalam melakukan perjalanannya. 

Sejak dibangunnya jalan raya yang menghubungkan antar daerah di  

pulau Jawa oleh Daendels pada pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, 

perjalanan Solo-Jakarta menjadi sering dilakukan. Masyarakat Solo banyak 

mencari mata pencaharian di ibu kota negara Indonesia ini. Namun mereka 

tidak bermaksud bermukim ataupun tinggal selamanya di Jakarta. 

Umumnya mereka hanya pergi merantau dan pada saat tertentu, 

seperti liburan ataupun Hari Raya, mereka akan kembali ke kampung 

halaman. Timbulnya masyarakat urban sementara itulah yang mendorong 

berkembangnya sarana transportasi antara dua kota tersebut. 

Rute Solo-Jakarta, bila ditempuh menggunakan transportasi darat, 

yaitu bus dengan jalur pantura, akan memakan waktu 12 jam dalam waktu 

normal. Namun waktu ini bisa bertambah jika terjadi kemacetan di jalan raya. 

Sedangkan bila ditempuh dengan kereta api akan memakan waktu ± 8 jam. 

Dengan menggunakan transportasi penerbangan yaitu pesawat, yang 

disesuaikan dengan jadwal penerbangan yang terdapat pada bandara Adi 

Sumarmo Solo, jarak tempuh Solo-Jakarta hanya memakan waktu 1 jam. 
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Bandara Adisumarmo Surakarta (Solo) merupakan salah satu 

bandara internasional yang ada di Indonesia. Letaknya yang ada di kabupaten 

Karanganyar dan jarak dari Surakarta ± 14 kilo meter ini, kadang dianggap 

bukan sebagai bandara transit yang tepat. Karena di Semarang terdapat 

bandara Ahmad Yani dan di Jogjakarta terdapat bandara Adisucipto. Namun, 

dibanding dua bandara tadi, bandara Adisumarmo merupakan bandara yang 

masih bisa mengalami pemekaran karena lahan nya masih luas. 

Munculnya transportasi penerbangan komersial adalah salah satu 

perkembangan dari sarana transportasi yang lebih maju. Hal ini menjadikan 

masyarakat menjadi lebih menjangkau kedua kota tersebut dengan relatif lebih 

singkat. 

Konsumen mempunyai banyak pilihan menggunakan jasa 

transportasi dalam melakukan perjalanannya. Alternatif perjalanan Solo-

Jakarta yang tersedia di Bandara Adisumarmo Surakarta yang diputuskan 

digunakan oleh konsumen merupakan pilihan atas banyaknya sarana 

transportasi.  

Perilaku konsumen atas pemilihan transportasi yang digunakan 

dalam perjalanan Solo-Jakarta terlihat dari faktor- faktor yang 

mempengaruhinya. Untuk itu faktor–faktor yang ada akan menjadi 

pertimbangan bagi pelaku usaha di dunia penerbangan maupun pemerintah 

untuk melakukan perbaikan yang dapat menjadikan transportasi ini menjadi 

semakin diminati konsumen. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN 

TRANSPORTASI PENERBANGAN KOMERSIAL (Studi Kasus 

Penumpang Rute Solo–Jakarta di Bandara Adi Sumarmo Solo)”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah sangatlah penting karena dapat digunakan 

untuk mengarahkan analisis dan pengumpulan data. Selain itu untuk 

menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penafsiran judul.  

Oleh karena itu, dalam penelitian ini agar masalah yang diteliti tidak 

terlalu luas, maka peneliti sengaja membatasi  khusus pada faktor- faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen yang meliputi harga tiket, adanya 

promosi/iklan, pelayanan dan kenyamanan, keamanan dan keselamatan 

penumpang, waktu tempuh dan pengaruh kelompok referensi, dengan 

keputusan menggunakan transportasi penerbangan komersial untuk rute 

penumpang Solo-Jakarta di Bandara Adisumarmo Surakarta. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa hal yang menjadi permasalahan pokok. Adapun yang menjadi 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah terdapat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen, yaitu harga tiket, adanya promosi/iklan, pelayanan dan 

kenyamanan, keamanan dan keselamatan penumpang, waktu tempuh dan 

pengaruh kelompok referensi, dengan keputusan konsumen menggunakan 

transportasi penerbangan komersial rute penumpang Solo-Jakarta di 

Bandara Adi Sumarmo Surakarta? 

2. Faktor manakah yang paling dominan yang mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam menggunakan transportasi penerbangan komersial? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2006: 58) adalah 

rumusan kalimat yang menunjukan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah 

penelitian selesai. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara faktor- faktor yang mempengaruhi 

perilaku konsumen menggunakan jasa transportasi penerbangan dalam 

perjalanan Solo-Jakarta di Bandara Adi Sumarmo Solo. 

2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan yang mempengaruhi 

konsumen dalam menggunakan jasa transportasi penerbangan. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan/Instansi 

Sebagai sumber informasi dan masukan bagi perusahaan transportasi 

penerbangan komersial dalam mengembangkan konsep pemasaran dan 
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sebagai bahan pertimbangan dalam menggunakan strategi untuk 

memperoleh konsumen yang lebih baik. 

2. Bagi Penulis  

Bisa menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman di dalam 

mempraktekkan disiplin ilmu yang diperoleh selama mengikuti kuliah. 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan, 

informasi sekaligus sebagai bahan acuan untuk perbandingan dalam 

penelitian serupa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




