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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitianadalah: (1)menilai indeks kepuasan pelanggan jasa layanan  

bandaraSoekarno Hatta – Jakarta dalam rangkaopen sky policy 2015; (2) mengevaluasi 

kelayakan kapasitas dan fasilitas layananbandaraSoekarno Hatta – Jakarta dalam 

mendukung daya saing jasa penerbangan Indonesia untuk mengantisipasi open sky 

2015; dan (3) mengukur efektivitas dan merancang ulang Model Pengukuran Indeks 

Kepuasan Publik berdasarkan SK Kemenpan RI Nomor : 25 Tahun 2004. Unit analisis 

adalah pelanggan jasa layanan bandara Soekarno Hatta-Jakartasebanyak 150 responden 

yang berada di boarding lounge rute domestic terminal I dan II .Jenis penelitian adalah 

descriptive research. Hasil penelitian menunjukan; (1). Indeks Kepuasan Pelanggan 

Bandara Soekarno Hatta – Jakarta sebesar 2,809 dengan kriteria Baik;(2). Permasalahan 

yang terjadi; (A). Kecepataan Pelayanan hanya memiliki IKM pada kriteria C atau 

Kurang Baik, hal ini disebabkan karena over capacity pada saat peak season, sehingga 

beban kerja frontlines check in center meningkat dan berdampak pada panjangnya 

antrian pada saat check in; (B). Kepastian Biaya Pelayanan hanya memiliki kriteria C 

atau Kurang Baik, hal ini disebabkan mahalnya biaya jasa penerbangan saat peak 

season dan adanya perbedaan penerapan airport service charge antara Garuda Indonesia 

dengan maskapai lainnya; (C). Kepastian Jadwal Pelayanan hanya memiliki kriteria C 

atau kurang baik, hal ini disebabkan karena rendahnya on time performance disebabkan 

seringnya delay; dan (D). Kenyamanan Lingkungan memiliki kriteria kriteria D atau 

Tidak Baik; dan (3) Hasil implementasi model IKP yang terdiri dari 14 unsur yang 

“relevan, valid” dan “reliabel”, menunjukan bahwa model ini belum mampu secara 

komprehensif mengukur Indeks Kepuasan Pelanggan sebagaimana yang dilakukan pada 

unit layanan publik lainnya, seperti; Rumah Sakit, Puskesmas, BUMN dan BUMD di 

luar PT. Angkasa Pura. Hal ini disebabkan karakteristik jasa layanan publik pada 

Bandara terdiri dari tiga sub unit aktivitas layanan yang terintegrasi (pre-flight, in flight, 

post flight) yang melibatkan services provider jasa lainnya. 
 

 

Kata Kunci:Indeks Kepuasan Pelanggan, on time performance, delay, Pre-flight, 

in-flight, post-flight 
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PENDAHULUAN 

Globalisasi bisnis penerbangan yang lebih dikenal dengan open sky policy akan 

berdampak pada peningkatan intensitas persaingan antar perusahaan penerbangan dalam 

skala nasional maupun internasional. Eksistensi dan daya saing perusahaan penerbangan 

tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik kompetensi dan profesionalisme sumber daya 

manusia operasional dan managerialnya saja sebagai faktor mikro, akan tetapi juga 

dibutuhkan dukungan aspek makro berupa kebijakan pemerintah yang kondusif, 

kapasitas dan kualitas bandara yang dimiliki suatu negara. 

Bisnis penerbangan yang semakin kompetitif saat ini ditandai dengan munculnya 

airlines-airlines baru di Indonesia pada kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir ini 

mengakibatkan tingkat persaingan menjadi semakin ketat, baik dari aspek produk, 

pelayanan, dan harga.  Ketidakmampuan airlines untuk bersaing dalam aspek-aspek 

tersebut akan mengakibatkan airlines kehilangan pelanggannya. Beberapa maskapai 

yang telah kehilangan pelanggannya dan akhirnya bangkrut adalah Simpati Air, 

Indonesian Air, dan terakhir adalah Bouraq.Maskapai Bouraq yang sewaktu krisis tahun 

1997 merupakan salah satu maskapai yang tangguh akhirnya tutup juga akibat kalah 

bersaing dengan maskapai yang baru. 

Maskapai-maskapai yang sekarang beroperasi antara lain Garuda Indonesia, Merpati 

Nusantara Airlines, Mandala Airlines, Lion Air, Indonesia AirAsia, Kartika Airlines, 

Batavia Air, Riau Airlines, Wings Air, Sriwijaya Air, Linus Airways, Pelita Air Service 

dan lainnya. Kondisi persaingan yang berat membuat hampir seluruh maskapai 

menerapkan kebijakan tarif sub-classes yang nilainya dimulai dengan harga sangat 

rendah sampai dengan tarif normal. Murahnya tarif ditujukan untuk menjangkau tingkat 

daya beli ekonomi masyarakat yang menurun sebagai akibat krisis ekonomi yang terus 

berlanjut hingga saat ini. 

Di sisi yang lain, maskapai seperti Air Asia dan Wings Air memang membidik pangsa 

pasar kelas bawah seperti pengguna Kereta Api maupun Kapal Laut (Pelni) sehingga 

kerap mengobral harga yang sangat murah untuk suatu rute tertentu. Hal ini tentu sangat 

menguntungkan para konsumen transportasi, namun dalam bisnis penerbangan yang 

sarat akan regulasi-regulasi haruslah lebih mementingkan faktor safety dan security 

http://maskapai.wordpress.com/2007/10/25/bisnis-penerbangan-yang-semakin-kompetitif/
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serta kenyamanan dalam pelayanannya. Seluruh maskapai berlomba-lomba melakukan 

efisiensi cost untuk meminimize operasional cost. 

Mengingat di sisi yang lain, rata-rata margin yang diperoleh industri airlines sangat 

kecil sehingga kesalahan dalam melakukan perhitungan terhadap harga jual akan 

mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit.  Untuk mengatasi hal ini tentunya perlu 

dilakukan perhitungan yang akurat untuk memaksimalkan pendapatan dari setiap 

penjualan terhadap produk dan pelayanan yang hasilkan. Kondisi beratnya airlines 

diperburuk oleh kenaikan harga minyak dunia, karena komponen cost terhadap fuel 

(minyak) bisa mencapai 60% dari total biaya operasional penerbangan.  

Sejalan dengan perkembangan dunia penerbangan sekarang ini, di mana banyak 

bermunculan maskapai dengan konsep Low Cost Carrier (LCC), yaitu model maskapai 

yang unik dengan strategi penurunan operating cost serendah mungkin. Dengan 

melakukan efisiensi cost di semua lini, maskapai melakukan hal-hal diluar kebisaaan 

maskapai pada umumnya. Dengan melakukan penghematan biaya maka dilakukan 

eleminasi terhadap layanan maskapai tradisional pada umumnya yaitu dengan 

pengurangan catering, minimize reservasi dgn bantuan teknologi IT sehingga layanan 

nampak sederhana dan bisa cepat. Tujuan dari eleminasi tersebut adalah untuk 

menurunkan harga tiket pesawat, namun tetap mempertahankan profit yangdicapai.  

Murahnya harga tiket pesawat oleh maskapai LCC mengakibatkan maskapai 

tradisional yang lain mau tidak mau mesti ikut juga menyediakan tarif promo, walaupun 

bisaanya jumlah kursi untuk tarif promo adalah sangat sedikit, mungkin maksimal 

hingga mencapai 5% dari keseluruhan jumlah kursi yang dijual. Promo tiket pesawat 

yang murah inilah yang kemudian gencar diiklankan oleh maskapai sebagai promosi 

baik itu di media online ataupun media cetak di mana promosi ini memang terbukti 

sangat ampuh untuk merubah paradigma penumpang dan mengarahkan calon 

penumpang mencari harga tiket promo tersebut, bahkan adanya tiket promo ini 

menyebabkan banyak calon penumpang beralih menggunakan jasa penerbangan dari 

semula menggunakan jasa transportasi kereta api atau bus.  

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa dari aspek perusahaan penyedia jasa 

penerbangan berhasil meningkatkan jumlah pengguna secara signifikan, akan tetapi 

kepuasan pelanggan tidak hamya ditentukan oleh layanan perusahaan penerbangan saja 
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sebagai provider jasa. Peranan pengelolaan bandara dan kapasitas serta fasilitas yang 

disediakan akan turut menentukan kepauasan pelanggan pengguna jasa layanan publik 

tersebut. Fenomena yang terjadi adalah pertumbuhan jumlah penumpang dan 

pertambahan perusahaan penerbangan beserta peningkatan jumlah armada yang diikuti 

dengan penambahan rute dan frekuensi penerbangan, tidak serta merta diikuti oleh 

fasilitas dan kapasitas yang dimiliki bandara-bandara dibawah pengeloaan PT. Angkasa 

Pura, khususnya bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta.  

Untuk itu diperlukan suatu survei yang bertujuan untuk melihat kepuasan 

konsumen jasa layanan publik di bandara Soekarno Hatta Jakarta agar ditemukan 

permasalahan yang sebenarnya terjadi dan solusi yang harus diberikan dalam rangka 

peningkatan daya saing industri penerbangan Indonesia pada saat menghadapi open sky 

policy 2015. Adapun judul penelitian ini adalah : “ Survei Kepuasan Pelanggan 

Pengguna Jasa Layanan Publik di Bandara Soekarno Hatta Jakarta Dalam Rangka 

Mengantisipasi Open Sky Policy 2015 “. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

1. Menilai indeks kepuasan konsumen pengguna jasa layanan publik bandara Soekarno 

Hatta Jakarta dalam rangka mengantisipasi open sky policy 2015 ? 

2. Mengevaluasi kelayakan kapasitas dan fasilitas layanan publik bandara Soekarno 

Hatta Jakarta dalam rangka mengantisipasi open sky 2015 ? 

3. Mengukur efektivitas dan merancang ulang Model Pengukuran Indeks Kepuasan 

Publik berdasarkan SK Kemenpan RI Nomor : 25 Tahun 2004 yang selama ini 

digunakan untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Publik khusus pengguna jasa 

bandara Soekarno Hatta Jakarta. 

 

KAJIAN TEORI  

Konsep Pelayanan 

Adapun definisi jasa menurutKotler (2012) adalah sebagai berikut "Service is any act or 

performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does 

not result in the ownership of anithyng...". Jasa adalah kegiatan atau tindakan yang 

dapat menawarkan kepada orang lain sesuatu yang tak terukur yang esensial dan tidak 
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mengakibatkan kepemilikan apapun.Bagaimanapun ketika seperti itu kita 

memerlukannya, tidak ada perpindahan kepemilikan permanen ke barang-barang 

terukur ini.  

Kotler (2012) membagi macam - macam jasa sebagai berikut : (1) barang terwujud 

murni; terdiri dari barang berwujud seperti sabun, pasta gigi, tidak ada jasa yang 

menyertai produk tersebut, (2) barang berwujud yang disertai jasa, terdiri dari barang 

berwujud yang disertai dengan satu atau lebih jasa untuk mempertinggi daya tarik 

pelanggan. Contohnya: produsen mobil yang juga memberikan kualitas dan pelayanan 

kepada pelanggannya, seperti reparasi, pelayanan purna jual dan garansi, (3) campuran, 

terdiri dari barang dan jasa dengan proporsi yang sama. Contohnya: restoran yang harus 

didukung oleh makanan dan pelayanannya, (4) jasa utama yang disertai barang dan jasa 

tambahan, terdiri dari jasa utama dengan jasa tambahan dan atau barang pelengkap. 

Contohnya: penumpang pesawat terbang membeli jasa transportasi. Mereka sampai 

ditempat tujuan tanpa sesuatu hal berwujud yang memperlihatkan pengeluaran mereka. 

Namun perjalanan tersebut meliputi barang-barang berwujud seperti makanan dan 

minuman, potongan tiket dan majalah penerbangan. Jasa tersebut membutuhkan barang 

padat modal berupa pesawat terbang agar terealisasi tetapi komponen utamanya adalah 

jasa, (5) jasa murni, contohnya menjaga bayi, psikoterapi Secara umum pelayanan 

bermakna sebagai cara melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, menyelesaikan 

keperluan kebutuhan seseorang atau kelompok. Aspek pelayanan ada dua unsur yang 

tidak bisa dipisahkan yaitu antara pelayanan dan yang dilayani. 

Jasa atau pelayanan merupakan suatu kinerja (performance), tidak berwujud dan lebih 

dapat dirasakan daripada dimiliki. Dalam strategi pemasaran, definisi jasa harus diamati 

dengan baik, karena pengertiannya sangat berbeda dengan produk-produk berupa 

barang. Kondisi ini dan cepat lambatnya pertumbuhan jasa akan sangat bergantung pada 

penilaian pelanggan terhadap kinerja yang ditampilkan oleh produsen. 

Layanan Publik 

Paradigma paling mutakhir dalam administrasi publik menurut Denhardt dan Denhardt 

(2007, 28-29) adalah paradigma New Public Service (NPS). Berbeda dengan paradigma 

Old Public Administration (OPA), peran pemerintah sebagai rowing dan pada 

paradigma New Public Management (NPM), peran pemerintah sebagai steering, maka 
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pada paradigma NPS, peran pemerintah adalah sebagai serving. Asumsi terhadap 

motivasi pegawai dan administrator pada paradigma NPS yaitu “Pelayanan publik 

dengan keinginan melayani masyarakat.”  

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi juga menemukan bahwa kualitas pelayanan publik pada instansi 

pemerintah masih lemah dan setengah hati. Deputi Pelayanan Publik Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) mengaku, pelayanan publik yang diberikan 

kepada masyarakat selama ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan 

sehingga perlu diperbaiki. Menurut dia, hampir semua instansi pemerintah memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat melalui one stop service atau biasa disebut 

pelayanan terpadu satu atap. Namun, implementasinya masih banyak ditemukan 

penyimpangan dan terkesan setengah hati. Dalam hal perizinan misalnya, banyak 

masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan surat izin.  

Berkenaan dengan hal tersebut, bagi kepala negara/kepala daerah serta para pejabat 

publik lainnya agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, langkah 

yang paling mendasar adalah mengetahui berbagai seluk beluk tentang kualitas 

pelayanan publik, termasuk faktor-faktor, dimensi, indikator yang menyangkut tentang 

kualitas pelayanan publik. Pemahaman mengenai kualitas pelayanan publik tentu saja 

akan menjadi modal awal bagi kepala Negara/kepala daerah serta para pejabat publik 

lainnya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.  

Dimensi dan Indikator Kualitas Pelayanan Publik 

Kata “kualitas” mengandung banyak pengertian, beberapa contoh pengertian kualitas 

menurut Tjiptono (1995, 24) adalah: (1) Kesesuaian dengan persyaratan; (2) Kecocokan 

untuk pemakaian; (3) Perbaikan berkelanjutan; (4) Bebas dari kerusakan/cacat; (5) 

Pemenuhan kebutuhan pelangggan sejak awal dan setiap saat; (6) Melakukan segala 

sesuatu secara benar; (7) Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. Pada prinsipnya 

pengertian-pengertian tersebut diatas dapat diterima. Yang menjadi pertanyaan adalah 

ciri-ciri atau atribut-atribut apakah yang ikut menentukan kualitas pelayanan publik 

tersebut. Ciri-ciri atau atribut-atribut tersebut menurut Tjiptono (1995, 25) antara lain 

adalah: (1) Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses; 

(2) Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan; (3) Kesopanan dan 
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keramahan dalam memberikan pelayanan; (4) Kemudahan mendapatkan pelayanan, 

misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti 

komputer; (5) Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, 

ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain; (6) Atribut 

pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan lain-lain. 

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh 

aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan 

publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk, berkualitas atau tidak. 

Umumnya yang sering muncul di mata publik adalah pelayanan yang diberikan para 

petugas pelayanan. Petugas pelayanan merupakan ujung tombak terdepan yang 

berhadapan langsung dengan publik. Itu sebabnya, sebagai petugas terdepan harus 

memiliki profesionalisme, bagaimana cara memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 

kepada masyarakat? Pertanyaan pokok yang harus dijawab dan berkaitan dengan 

petugas atau pekerja yang terlibat dalam pelayanan antara lain; (1). Berapa banyak 

orang yang diperlukan? (2). Bagaimana perbandingan antara pegawai yang langsung 

berhadapan dengan pelanggan dan pegawai yang bekerja di belakang layar? (3). Apa 

saja keterampilan yang harus dimiliki? dan (4). Bagaimana perilaku yang diharapkan 

dari pegawai tersebut kepada pelanggan?. 

Menurut Lovelock dan Wright (2005, 15) ada empat fungsi inti yang harus dipahami 

penyedia layanan jasa, yaitu: (1) Memahami persepsi masyarakat yang senantiasa 

berubah tentang nilai dan kualitas jasa atau produk; (2) Memahami kemampuan sumber 

daya dalam menyediakan pelayanan; (3) Memahami arah pengembangan lembaga 

pelayanan agar nilai dan kualitas yang diinginkan masyarakat terwujud, dan (4) 

Memahami fungsi lembaga pelayanan agar nilai dan kualitas jasa/produk tercapai dan 

kebutuhan setiap stakeholders terpenuhi. 

Menurut Van Looy (dalam Jasfar 2005, 50), suatu model dimensi kualitas jasa yang 

ideal baru memenuhi beberapa syarat, apabila: (1) Dimensi harus bersifat satuan yang 

komprehensif, artinya dapat menjelaskan karakteristik secara menyeluruh mengenai 

persepsi terhadap kualitas karena adanya perbedaan dari masing-masing dimensi yang 

diusulkan; (2) Model juga harus bersifat universal, artinya masing-masing dimensi 

harus bersifat umum dan valid untuk berbagai spektrum bidang jasa; (3) Masing-masing 
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dimensi dalam model yang diajukan haruslah bersifat bebas; dan (4) Sebaiknya jumlah 

dimensi dibatasi (limited).Dengan demikian, untuk dapat menilai sejauhmana mutu 

pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah, memang tidak bisa dihindari, 

bahkan menjadi tolok ukur kualitas pelayanan tersebut dapat ditelaah dari kriteria 

dimensi-dimensi kualitas pelayanan publik. 

Menurut Zeithaml dkk. (1990), Kualitas pelayanan dapat diukur dari lima dimensi, 

yaitu: Tangible (Berwujud), Reliability (Kehandalan), Responsiviness (Ketanggapan), 

Assurance (Jaminan), dan Empathy (Empati). Masing-masing dimensi memiliki 

indikator-indikator sebagai berikut: Untuk dimensi Tangible (Berwujud), terdiri atas 

indikator: Penampilan Petugas/aparatur dalam melayani pelanggan, Kenyamanan 

tempat melakukan pelayanan, Kemudahan dalam proses pelayanan, Kedisiplinan 

petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan, Kemudahan akses pelanggan dalam 

permohonan pelayanan, dan Penggunaan alat bantu dalam pelayanan. Untuk dimensi 

Reliability (Kehandalan), terdiri atas indikator: Kecermatan petugas dalam melayani 

pelanggan, Memiliki standar pelayanan yang jelas, Kemampuan petugas/aparatur dalam 

menggunkanan alat bantu dalam proses pelayanan, dan Keahlian petugas dalam 

menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan. Untuk dimensi Responsiviness 

(Respon/ketanggapan), terdiri atas indikator: Merespon setiap pelanggan/pemohon yang 

ingin mendapatkan pelayanan, Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat, 

Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat, Petugas/aparatur melakukan 

pelayanan dengan cermat, Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang 

tepat, dan Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas. Untuk dimensi Assurance 

(Jaminan), terdiri atas indikator: Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam 

pelayanan, Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan, Petugas memberikan 

jaminan legalitas dalam pelayanan, dan Petugas memberikan jaminan kepastian biaya 

dalam pelayanan. Untuk dimensi Empathy (Empati), terdiri atas indikator: 

Mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan, Petugas melayani dengan sikap 

ramah, Petugas melayani dengan sikap sopan santun, Petugas melayani dengan tidak 

diskriminatif (membeda-bedakan), dan Petugas melayani dan menghargai setiap 

pelanggan. 
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Selanjutnya, Kumorotomo (1996) menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik terdiri 

atas empat dimensi, yaitu dimensi efisiensi, efektivitas, keadilan, dan daya tanggap. 

Masing-masing dimensi terdiri atas beberapa indikator. Untuk dimensi efisiensi, 

indikatornya adalah: keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, 

memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas 

ekonomis. Untuk dimensi efektivitas, indikatornya adalah: apakah tujuan didirikannya 

organisasi pelayanan publik itu tercapai; Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas 

teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi sebagai agen pembangunan. Untuk 

dimensi keadilan, indikatornya adalah: distribusi dan aloksi layanan yang 

diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik, dan untuk dimensi daya tanggap, 

indikatornya adalah: daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Gespersz (1997, 2), Gespersz menyebutkan adanya 

beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam peningkatan kualitas 

pelayanan, yaitu: (1) Ketepatan waktu pelayanan; (2) Akurasi pelayanan, yang berkaitan 

dengan reliabilitas; (3) Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan; (4) 

Tanggungjawab yang berkaitan dengan penerimaan pesanan, maupun penanganan 

keluhan; (5) Kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung; (6) Kemudahan 

dalam mendapatkan pelayanan; (7) Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi; 

(8) Pelayanan pribadi, berkaitan dengan flesibilitas/penanganan permintaan khusus; (9) 

Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang, 

kemudahan, dan informasi; dan (10) Atribut yaitu pendukung pelayanan lainnya seperti 

kebersihan lingkungan, AC,  

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah pelanggan jasa penerbangan domestikyang berada di 

departure boarding loungeterminal I dan II Bandara Soekarno Hatta – 

Jakarta.Berdasarkan prinsip pelayanan publiksebagaimana telah ditetapkan dalam 

Keputusan Men.PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, maka dalam melakukan 

penilaian layanan publik diatur agar responden dipilih secara acak yang ditentukan 

sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Untuk memenuhi 
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akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 150 orang dari 

jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar (“Jumlah unsur” + 1) x 10 = jumlah 

responden (14 +1) x 10 = 150 responden. Alokasi penyebaran responden dilakukan 

masing-masing sebanyak 75 responden di terminal IA, IB, dan IC tempat beroperasinya 

layanan maskapai penerbangan low cost carrier, dan 75 responden diterminal IIF 

tempat beroperasinya layanan maskapai penerbangan full service airlines. 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut ; (1). kuesioner penelitian 

melalui penggunaan skala likert yang dimodifikasi 1 s/d 4 item dengan 

mengadopsi/merujuk pada Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Republik Indonesia, Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004, Tentang Pedoman Umum 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, (2). 

Indepth interview dan Focus Group Discussion (FGD), dan observasi partisipatif 

terhadap fasilitas bandara dan responden yang bertujuan menggali lebih dalam 

informasi relevan yang bersifat implisit dan belum terungkap pada kuesioner penelitian. 

 

Rancangan Analisis 

Alat analisis yang digunakan pada penelitian deskriptif ini adalah frequencies analysis. 

Analisis ini dilakukan berdasarkan hasil tabulasi dari kuesioner penelitian  melalui 

penghitungan alat analisis statistik deskriptif (frequencies analysis) secara sederhana 

dengan merujuk pada standar perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah 

ditetapkan oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara Republik Indonesia.  

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan 

Men.PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 

unsur yang “relevan, valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk 

dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut: (1). prosedur 

pelayanan; (2). persyaratanpelayanan; (3). kejelasan petugas pelayanan;(4). 

Kedisiplinan petugas pelayanan(5).tanggung jawab petugas pelayanan; (6). kemampuan 

petugas pelayanan; (7). kecepatan pelayanan; (8). keadilan mendapatkan pelayanan; (9) 
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kesopanan dan keramahan petugasi; (10) kewajaran biaya pelayanan; (11). kepastian 

biaya pelayanan; (12). kepastian jadwal pelayanan; (13). kenyamanan lingkungan; (14). 

keamananpelayanan. 

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan 

tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik. Untuk 

kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi 

nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4. Contoh: Penilaian terhadap unsur 

prosedur pelayanan. 1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur 

pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket terlalu banyak, sehingga 

prosesnya tidak efektif. 2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur 

pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif. 3) Diberi nilai 3 

(mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak 

berbelitbelit tetapi masih perlu diefektifkan. 4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila 

pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga 

prosesnya mudah dan efektif.. 

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing 

unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur 

pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan 

rumus sebagai berikut: Bobot nilai rata-rata Jumlah bobot 1 tertimbang = Jumlah Unsur 

= 14 = 0,071 Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai 

rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:Total dari Nilai Persepsi Per Unsur 

IKM = Total unsur yang terisi X Nilai penimbang. Untuk memudahkan interpretasi 

terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas 

dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM Unit 

Pelayanan x 25. Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, 

maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk: (a). menambah unsur yang dianggap 

relevan, (b) memberikan bobot yang berbeda terhadap 14 (empat belas) unsur yang 

dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap : Nilai 

Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit 

Pelayanan. 1) 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak baik; 2) 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C 
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Kurang baik; 3)  2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik;  4)  3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A 

Sangat baik. 

Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program komputer/ sistem 

data base. 1) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir 

mulai dari unsur 1 ( U1) sampai dengan unsur 14 (U14); 2) Langkah selanjutnya untuk 

mendapatkan nilai ratarata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan adalah 

sebagai berikut: a) Nilai rata-rata per unsur pelayanan. Nilai masing-masing unsur 

pelayanan dijumlahkan (kebawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh 

responden, kemudian untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, jumlah 

nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. 

Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, jumlah nilai rata-

rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,071 sebagai nilai bobot rata-rata 

tertimbang. b) Nilai indeks pelayanan Untuk mendapatklan nilai indeks unit pelayanan, 

dengan cara menjumlahkan 14 unsur dari nilai rata-rata tertimbang.  

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, 

disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan 

kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini 

dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang 

diberikan, sebagai bahan analisis obyektivitas. 

Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari setiap unit pelayanan 

instansi pemerintah, disusun dengan materi utama sebagai berikut: 1. Indeks per unsur 

pelayanan Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai 

dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. 

Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan 

jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang 

sama, yaitu 0,071. Contoh: Apabila diketahui nilai rata-rata unsur dari masing-masing 

unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut : maka untuk mengetahui nilai indeks 

unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut: (3,45 x 0,071) + (2,65 x 0,071) + 

(3,53 x 0,071) + (2,31 x 0,071) (1,55 x 0,071) + (3,12 x 0,071) + (2,13 x 0,071) + (2,43 

x 0,071) (3,21 x 0,071) + (1,45 x 0,071) + (1,93 x 0,071) + (2,31 x 0,071) (3,03 x 0,071) 

+ (1,56 x 0,071) = Nilai indeks adalah 2,462. Dengan demikian nilai indeks unit 
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pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: a. Nilai IKM setelah dikonversi 

= Nilai Indeks x Nilai Dasar = 2,462 x 25 = 61,55.  Mutu pelayanan C. Kinerja unit 

pelayanan Kurang Baik. Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada 

unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasanan ini bersifat deskriptif yang berdasarkan pada data 

primer hasil survei IKM selama periode Juni-Agustus 2013 di Bandara Internasional 

Sokearno-Hatta – Jakarta sebagai representasi dari Bandara milik PT. Angkasa Pura 

yang terbesar dan air traffic terpadat di Indonesia. Berdasarkan analisis ini selanjutnya 

dikombinasikan dengan data hasil observasi, sehingga dapat dijadikan dasar dalam 

melakukan suatu prediksi daya saing Bandara Soekarno Hatta – Jakarta. 

1. Prosedur Pelayanan 

Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng-Jakarta didapatkan rata nilai 2,57. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 

:KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur pelayanan saat di Bandara 

Internasional Soekarno Hatta mendapatkan nilai mutu pelayanan B dengan standar 

kinerja pelayanan Baik. Hasil observasi dan interview menunjukan bahwa penyebab 

kinerja pelayanan hanya berada pada Baik saja adalah terjadi over capacity pada saat 

peak season. Daya tampung bandara sudah tidak mampu melayani pertumbuhan jumlah 

pengguna jasa bandara sebagai akibat pertumbuhan jumlah armada, rute dan frekuensi 

penerbangan domestik, khususnya perusahaan penerbangan Lion Air, Garuda Indonesia, 

Sriwijaya Air, dan Citilink.   

2. Persyaratan Pelayanan 

Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng-Jakarta mendapatkan rata nilai 3,36. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur pelayanan saat di Bandara 

Internasional Soekarno Hatta mendapatkan nilai mutu pelayanan A dengan standar 

kinerja pelayanan Sangat Baik. Persyaratan teknis dan adminitratif untuk mendapatkan 

pelayanan sangat sesuai, yaitu ; penumpang harus melalui proses pemeriksaan 
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keamanan bagasi dari segala barang-barang yang membahayakan penerbangan, dan 

menunjukan identitas diri sesuai dengan nama pada tiket penerbangan.  

4. Kejelasan Petugas Pelayanan 

Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng-Jakarta mendapatkan rata nilai 3,33. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur pelayanan saat di Bandara 

Internasional Soekarno Hatta mendapatkan nilai mutu pelayanan A dengan standar 

kinerja pelayanan Sangat Baik, yaitu: kejelasan petugas pelayanan dalam hal 

keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan nama, jabatan serta 

kewenangan dan tanggung jawabnya di Bandara Internasional Soekarno Hatta, 

Cengkareng-Jakarta. 

5. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 

Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng-Jakarta mendapatkan rata nilai 

3,14.Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur pelayanan saat di Bandara 

Internasional Soekarno Hatta mendapatkan nilai mutu pelayanan B dengan standar 

kinerja pelayanan Baik. Kesungguhan kedisiplinan petugas pelayanan dalam 

memberikan pelayanan terutama konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku 

sudah baik melalui penugasan shift kerja.    

5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 

Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng-Jakarta mendapatkan rata nilai 

3,21.Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur pelayanan saat di Bandara 

Internasional Soekarno Hatta mendapatkan nilai mutu pelayanan B dengan standar 

kinerja pelayanan Baik.  

6. Kemampuan Petugas Pelayanan 

Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng-Jakarta mendapatkan rata nilai 

3,31.Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur pelayanan saat di Bandara 

Internasional Soekarno Hatta mendapatkan nilai mutu pelayanan A dengan standar 

kinerja pelayanan Sangat Baik. Tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki 
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petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat termasuk 

kategori Baik karena standar keterampilan yang harus dimiliki harus memenuhi 

pelayanan standar internasional.    

7. Kecepatan Pelayanan 

Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng-Jakarta mendapatkan rata nilai 

2,24.Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur pelayanan saat di Bandara 

Internasional Soekarno Hatta mendapatkan nilai mutu pelayanan C dengan standar 

kinerja pelayanan Kurang Baik. Hasil observasi dan interview menunjukan bahwa 

penyebab kinerja pelayanan Kurang Baik adalah terjadi over capacity pengguna jasa 

layanan bandara pada saat peak season, sehingga kapasaitas layanan sudah tidak 

terpenuhi untuk memberikan layanan yang bermutu. Daya tampung bandara sudah tidak 

mampu melayani pertumbuhan jumlah pengguna jasa bandara sebagai akibat 

pertumbuhan jumlah armada, rute dan frekuensi penerbangan domestik, khususnya 

perusahaan penerbangan Lion Air, Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan Citilink. 

8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 

Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng-Jakarta mendapatkan rata nilai 

3,10.Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur pelayanan saat di Bandara 

Internasional Soekarno Hatta mendapatkan nilai mutu pelayanan B dengan standar 

kinerja pelayanan Baik.  

9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 

Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng-Jakarta mendapatkan rata-rata nilai 

3,19.Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur pelayanan saat di Bandara 

Internasional Soekarno Hatta mendapatkan nilai mutu pelayanan B dengan standar 

kinerja pelayanan Baik.  

 10. Kewajaran Biaya Pelayanan 

Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng-Jakarta mendapatkan rata nilai 2,96. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur pelayanan saat di Bandara 
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Internasional Soekarno Hatta mendapatkan nilai mutu pelayanan B dengan standar 

kinerja pelayanan Baik.Hasil observasi dan interview menunjukan bahwa masih 

terdapat argumen tentang kewajaran pengenaan airport charge diluar biaya tiket pesawat 

yang dikeluarkan, dan pendapat yang mengatakan seharusnya airport charge sudah 

harus termasuk biaya tiket yang dikeluarkan sebagaimana umunya berlaku pada bandara 

internasional di luar negeri. 

11. Kepastian Biaya Pelayanan 

Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng-Jakarta didapatkan rata nilai 2,07. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur pelayanan saat di Bandara 

Internasional Soekarno Hatta mendapatkan nilai mutu pelayanan C dengan standar 

kinerja pelayanan Kurang Baik.Hasil observasi dan interview menunjukan bahwa 

penyebab kinerja pelayanan Kurang Baik karena pelanggan menilai bahwa tarif tiket 

jasa penerbangan pada saat peak season ini biasanya selalu lebih mahal sampai dengan 

tiga kali lipat dari harga tarif tiket jasa penerbangan pada saat low season. Selain itu 

pada saat ini pula bandara dan airlines tidak bisa memberikan layanan yang cepat 

dikarenakan overcapacity bandara pada saat peak season tersebut.    

12. Kepastian Jadwal Pelayanan 

Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng-Jakarta mendapatkan rata nilai 

1,91.Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur pelayanan saat di Bandara 

Internasional Soekarno Hatta mendapatkan nilai mutu pelayanan C dengan standar 

kinerja pelayanan Kurang Baik. Hasil observasi dan interview menunjukan bahwa 

penyebab kinerja pelayanan Kurang Baik adalah seringya terjadi jadwal penerbangan 

delay. Penyebab delay mayoritas adalah karena alasan operasional, dan alasan teknis.   

13. Kenyamanan Lingkungan 

Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng-Jakarta mendapatkan rata-rata nilai 

1,61. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur pelayanan saat di Bandara 

Internasional Soekarno Hatta mendapatkan nilai mutu pelayanan D dengan standar 

kinerja pelayanan Tidak Baik.Hasil observasi dan interview menunjukan bahwa 
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penyebab kinerja pelayanan Tidak Baik adalah terjadi over capacity pengguna jasa 

layanan bandara pada saat peak season, sehingga kapasitas layanan sudah tidak mampu 

lagi untuk memberikan layanan yang bermutu. Daya tampung bandara sudah tidak 

mampu melayani pertumbuhan jumlah pengguna jasa bandara sebagai akibat 

pertumbuhan jumlah armada, rute dan frekuensi penerbangan domestik, khususnya 

perusahaan penerbangan Lion Air, Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan Citilink. 

Ketidaknyamanan layanan publik ini dapat terlihat dari daya tampung fasilitas pre-flight 

adalah; parkir, check in, dan boarding lounge, sedangkan ketidaknyamanan pada in-

flight adalah; rendahnya on time performance (delay) pada saat landing dan delay pada 

saat push back, taxiway, dan take off, terutama pada jadwal penerbangan sore hari 

karena tingginya air traffic pesawat yang mau landing dan take off.   

14. Keamanan Pelayanan 

Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng-Jakarta mendapatkan rata-rata nilai 

3,58.Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur pelayanan saat di Bandara 

Internasional Soekarno Hatta mendapatkan nilai mutu pelayanan A dengan standar 

kinerja pelayanan Sangat Baik. Hasil observasi dan interview menunjukan bahwa 

penyebab kinerja pelayanan Sangat Baik dikarenakan Bandara Internasional Soekarno 

Hatta menerapkan secara ketat standar keamanan internasional, seperti; penerapan 

double check metal detector dan x-ray, pelarangan terhadap penumpang yang membawa 

senjata tajan dan benda cair berbahaya selama penerbangan. 

Berdasarkan hasil penilaian masing-masing parameter Indeks Kepuasan Publik (IKM), 

selanjutnya dapat dihitung total nilai Indeks Kepuasan Publik (IKM) yang dimiliki oleh 

Bandara Soekarno Hatta sebaagai berikut : 
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Tabel 1 Rekapitulasi Survei IKP Bandara Soekarno Hatta-Jakarta 

NO UNSUR PELAYANAN NILAI HURUF KRITERIA 

1 Prosedur Pelayanan 2,57 B Baik 

2 Persyaratan Pelayanan 3,36 A Sangat Baik 

3 Kejelasan Petugas Pelayanan 3,33 A Sangat Baik 

4 Kedisiplinan Petugas Pelayanan 3,14 B Baik 

5 Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 3,21 B Baik 

6 Kemampuan Petugas Pelayanan 3,31 B Baik 

7 Kecepatan Pelayanan 2,24 C Kurang Baik 

8 Keadilan Mendapatkan Pelayanan 3,10 B Baik 

9 Kesopanan dan Keramahan Petugas 3,19 B Baik 

10 Kewajaran Biaya Pelayanan 2,96 B Baik 

11 Kepastian Biaya Pelayanan 2,07 C Kurang Baik 

12 Kepastian Jadwal Pelayanan 1,91 C Kurang Baik 

13 Kenyamanan Lingkungan 1,61 D Tidak Baik 

14 Keamanan Pelayanan 3,58 A Sangat Baik 

       Sumber : Survei IKM Juni-Agustus 2013 

 

Untuk mengetahui nilai akhir Indeks Kepuasan Publik (IKM) jasa layanan Bandara 

Soekarno Hatta adalah sebagai berikut : 

(2,57 x 0,071) + (3,36 x 0,071) + (3,33 x 0,071) + (3,14 x 0,071) + (3,21 x 0,071) + 

(3,31 x 0,071) + (2,24 x 0,071) + (3,10 x 0,071) + (3,19 x 0,071) + (2,96 x 0,071) + 

(2,07 x 0,071) + (1,91 x 0,071) + (1,61 x 0,071) + (3,58 x 0,071) = 2,809. 

Dengan demikian didapat nilai indeks sebesar 2,809, selanjutnya nilai IKM setelah 

dikonversi (Nilai Indeks x Nilai Dasar), yaitu; 2,809 x 25 = 70,225. Adapun mutu 

pelayanan yang mampu disajikan oleh Bandara Soekarno Hatta adalah pada kriteria 

Baik. Idealnya mutu layanan Bandara Soekarno Hatta adalah Sangat Baik, mengingat 

Bandara ini berkualifikasi Internasional dan menjadi standar acuan bagi bandara lainnya 

di Indonesia dalam rangka persiapan mengantisipasi Open Sky Policy 2015 mendatang.  

Adapun rekomendasi perbaikan yang harus segera diperbaiki adalah peningkatan 

kapasitas parkir, daya tampung bandara, boarding lounge, daya tampung apron, dan 

penambahan run way agar dapat mengurangi tingkat air traffic bandara pada saat gold 

time untuk landing dan take off. 
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Berdasarkan tabel komparasi dari tiga data IKM bandara milik atau pengelolaan/KSO 

PT. Angkasa Pura dapat terlihat bahwa perluasan kapasitas bandara sudah sangat 

mendesak dan harus segera dilakukan dalam mengantisipasi ASEAN market dan open 

sky policy 2015 mendatang. Permasalahan yang terlihat adalah tidak mampunya 

kapasitas bandara menganstisipasi pertumbuhan pengguna jasa layanan airlines dan 

bandara seabgai akibat penerapan low cost airlines, sehingga terjadinya penambahan 

secara signifikan jumlah armada, rute dan frekuensi penerbangan domestik, terutama 

yang dilakukan oleh Garuda Indonesia, Lion Air, Citilink, dan Sriwijaya Air, termasuk 

juga airlines aliansi strategis Air Asia. 

Permasalahan yang secara homogen terjadi di ketiga bandara milik atau 

pengelolaan/KSO PT. Angkasa Pura adalah; (1). Kecepataan Pelayanan hanya memiliki 

IKM pada kriteria C atau Kurang Baik, hal ini disebabkan karena over capacity pada 

saat peak season, sehingga beban kerja frontlines check in center meningkat dan 

panjangnya antrian pada saat check in; (2). Kepastian Biaya Pelayanan hanya memiliki 

kriteria C atau Kurang Baik untuk Bandara Soekarno Hatta dan Sultan Thaha 

Saefuddin, sedangkan untuk Bandara Adisucipto kriteria D atau Tidak Baik, hal ini 

disebabkan mahalnya biaya jasa penerbangan saat peak season; (3). Kepastian Jadwal 

Pelayanan hanya memiliki kriteria C atau kurang baik untuk Bandara Soekarno Hatta 

dan Sultan Thaha Saefuddin, sedangkan untuk Bandara Adisucipto kriteria D atau Tidak 

Baik, hal ini disebabkan karena rendahnya on time performance disebabkan seringnya 

delay; dan (4). Kenyamanan Lingkungan hanya memiliki kriteria C atau Kurang Baik 

pada Bandara Adisucipto, sedangkan untuk Bandara Soekarno Hatta dan Sultan Thaha 

Saefuddin lebih jelek, yaitu; kriteria D atau Tidak Baik.  

Hal ini disebabkan lingkungan bandara sudah tidak ideal karena pengguna jasa layanan 

bandara sudah melebihi kapasitas atau daya tampung maksimal, sehingga terjadi antrian 

yang panjang dan menumpuk pada saat drop off penumpang, check ini, dan boarding 

lounge. Kesemua masalah di atas menyebabkan rendahnya daya saing layanan Bandara 

Angkasa Pura dalam mengantisipasi open sky policy 2015 mendatang. 

Pertumbuhan pengguna jasa layanan bandara akan terus meningkat, dan akan selalu 

diikuti dengan penambahan armada pesawat, frekuensi dan rute penerbangan tidak 
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dapat dihalangi, akan tetapi diperlukan kebijakan dalam perbaikan dan peningkatan 

daya saing layanan bandara. Adapun kebijakan yang dapat diambil adalah; 

1.Mengubah kebijakan pengelolaan bandara dari limited/concentrated hub and spoke 

menjadi extended hub and spoke atau poin to poin/direct domestic routes. Sejauh ini 

pengelolaan air traffic bersifat limited/concentrated hub and spoke pada Bandara 

Internasional Soekarno Hatta-Jakarta, I Ngurah Rai Denpasar-Bali, dan Hasanuddin-

Makassar, sehingga seiring tingginya frekuensi penerbangan juga berdampak pada 

tinnginya penerbangan transit di ketiga hub airport tersebut. Tingginya aktivitas landing 

& take off pada saat gold time penyebab delay yang bisa melebihi zone tollerence 

maksimum 1 jam. 

2.Peningkatan kapasitas daya tampung bandara sudah harus segera ditingkatkan, seperti; 

perluasan terminal bandara, perluasan lahan parkir, penambahan boarding lounge, 

memperbanyak apron, dan penambahan run way Bandara Soekarno Hatta-Jakarta. 

4.5. MODEL IKM JASA LAYANAN BANDARA SOEKARNO HATTA JAKARTA  

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan 

Men.PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 

unsur yang “relevan, valid” dan “reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk 

dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Prosedur 

pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan; 2. Persyaratan Pelayanan, yaitu 

persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan 

sesuai dengan jenis pelayanannya; 3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan 

dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan 

dan tanggung jawabnya); 4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhanpetugas 

dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 

ketentuan yang berlaku; 5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan 

wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 

pelayanan; 6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan 

yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada 

masyarakat; 7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan 
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dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; 8. Keadilan 

mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan 

golongan/status masyarakat yang dilayani; 9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu 

sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati; 10. Kewajaran biaya 

pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan 

oleh unit pelayanan; 11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang 

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan; 12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu 

pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 13. 

Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, 

rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan; 

14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa 

tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari 

pelaksanaan pelayanan. 

Hasil implementasi model IKM ini pada objek penelitian pada layanan publik di 

Bandara kepemilikan atau pengelolaan/KSO PT. Angkasa Pura menunjukan bahwa 

model ini belum mampu secara komprehensif mengukur Indeks Kepuasan Masayarakat 

sebagaimana yang dilakukan pada unit layanan publik lainnya, seperti; Rumah Sakit, 

Puskesmas, BUMN dan BUMD di luar PT. Angkasa Pura. Hal ini diseababkan 

karakteristik jasa layanan publik pada Bandara terdiri dari tiga sub unit aktivitas layanan 

yang terintegrasi, akan tetapi melibatkan provider jasa lainnya. 

Untuk jenis jasa lainnya diluar jasa penerbangan, seperti; rumah sakit dapat 

menggunakan model pengkuran IKM ini dikarenakan pelayanan yang bersifat 

integrated services provider and sertvices blue print. Untuk kasus jasa layanan 

penerbangan harus dilakukan penambahan parameter pengukuran berdasarkan model 

layanan jasa penerbangangan, yaitu; pengukuran layanan pada saat pre-flight services 

yang merupakan tanggung jawab bandara PT. Angkasa Pura, sedangkan pengukuran 

layanan pada saat in-flight services merupakan tanggung jawab perusahaan 

penerbangan, dan post-flight merupakan tanggung jawab kembaliPT. Angkasa Pura.  
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Berdasarkan uji coba pengukuran layanan dengan pendekatan IKM yang dilakukan pada 

PT. Angkasa Pura terlihat dari ketiga bandara menunjukan hasil kinerja baik, akan tetapi 

kinerja ini masih bersifat semu dikarenakan model pengukuran ini hanya mampu 

mengukur aktivitas pre-flight pada saat penumpang berada di area security check, 

dimana idealnya harus dimulai dari fasilitas pendukung sarana atau prasarana 

pendukung layanan bandara, seperti; transportasi feeder menuju dan dari bandara yang 

efisien, sarana dan prasarana parkir drop off dan menginap yang layak.     

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1.Berdasarkan hasil penilaian masing-masing parameter Indeks Kepuasan Publik 

(IKM), selanjutnya dapat dihitung total nilai Indeks Kepuasan Publik (IKM) sebagai 

berikut; (a) Bandara Internasional Soekarno Hatta-Jakarta didapat nilai indeks sebesar 

2,809, selanjutnya nilai IKM setelah dikonversi (Nilai Indeks x Nilai Dasar), yaitu; 

2,809 x 25 = 70,225. Adapun mutu pelayanan yang mampu disajikan oleh Bandara 

Soekarno Hatta adalah pada kriteria Baik; (b) Bandara Internasional Adisucipto-

Yogyakarta didapat nilai indeks sebesar 2,727, selanjutnya nilai IKM setelah dikonversi 

(Nilai Indeks x Nilai Dasar), yaitu; 2,727 x 25 = 68,175. Adapun mutu pelayanan yang 

mampu disajikan oleh Bandara Adisucipto adalah pada kriteria Baik; dan (c) Bandara 

Sultan Thaha Saefuddin-Jambi didapat nilai indeks sebesar 2,663, selanjutnya nilai IKM 

setelah dikonversi (Nilai Indeks x Nilai Dasar), yaitu; 2,663 x 25 = 66,575. Adapun 

mutu pelayanan yang mampu disajikan oleh Bandara Sultan Thaha Saefuddin pada 

kriteria Baik.  

2.Permasalahan yang secara homogen terjadi di ketiga bandara milik atau 

pengelolaan/KSO PT. Angkasa Pura adalah; (1). Kecepataan Pelayanan hanya memiliki 

IKM pada kriteria C atau Kurang Baik, hal ini disebabkan karena over capacity pada 

saat peak season, sehingga beban kerja frontlines check in center meningkat dan 

panjangnya antrian pada saat check in; (2). Kepastian Biaya Pelayanan hanya memiliki 

kriteria C atau Kurang Baik untuk Bandara Soekarno Hatta dan Sultan Thaha 

Saefuddin, sedangkan untuk Bandara Adisucipto kriteria D atau Tidak Baik, hal ini 
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disebabkan mahalnya biaya jasa penerbangan saat peak season; (3). Kepastian Jadwal 

Pelayanan hanya memiliki kriteria C atau kurang baik untuk Bandara Soekarno Hatta 

dan Sultan Thaha Saefuddin, sedangkan untuk Bandara Adisucipto kriteria D atau Tidak 

Baik, hal ini disebabkan karena rendahnya on time performance disebabkan seringnya 

delay; dan (4). Kenyamanan Lingkungan hanya memiliki kriteria C atau Kurang Baik 

pada Bandara Adisucipto, sedangkan untuk Bandara Soekarno Hatta dan Sultan Thaha 

Saefuddin lebih jelek, yaitu; kriteria D atau Tidak Baik.  

3.Hasil implementasi model IKM yang terdiri dari 14 unsur yang “relevan, valid” dan 

“reliabel”, menunjukan bahwa model ini belum mampu secara komprehensif mengukur 

Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana yang dilakukan pada unit layanan publik 

lainnya, seperti; Rumah Sakit, Puskesmas, BUMN dan BUMD di luar PT. Angkasa 

Pura. Hal ini diseababkan karakteristik jasa layanan publik pada Bandara terdiri dari 

tiga sub unit aktivitas layanan yang terintegrasi (pre-flight, in flight, post flight) yang 

melibatkan provider jasa lainnya. 

 

5.2. Saran 

1.Peningkatan kapasitas daya tampung bandara sudah harus segera ditingkatkan, seperti; 

perluasan terminal bandara, perluasan lahan parkir, penambahan boarding lounge, 

memperbanyak apron, dan penambahan run way Bandara Soekarno Hatta-Jakarta, 

sedangkan untuk bandara di Yogyakarta sudah tidak layak untuk menggunakan bandara 

KSO saat ini di Adisucipto, sehingga sudah selayaknya segera mungkin merealisasikan 

pembangunan bandara Kulon Progo Gunung Kidul. Untuk bandara Sultan Thaha 

Saefuddin Jambi diperlukan segera penyelesaian proyek perluasan bandara yang 

berjalan terlalu lamban.  

2.Berdasarkan komparasi dari tiga data IKM bandara milik atau pengelolaan/KSO PT. 

Angkasa Pura dapat terlihat bahwa perluasan kapasitas bandara sudah sangat mendesak 

dan harus segera dilakukan dalam mengantisipasi ASEAN market dan open sky policy 

2015 mendatang. Permasalahan yang terlihat adalah tidak mampunya kapasitas bandara 

menganstisipasi pertumbuhan pengguna jasa layanan airlines dan bandara sebagai 

akibat penerapan low cost airlines, sehingga terjadinya penambahan secara signifikan 

jumlah armada, rute dan frekuensi penerbangan domestik, terutama yang dilakukan oleh 



24 
 
 

 

Garuda Indonesia, Lion Air, Citilink, dan Sriwijaya Air, termasuk juga airlines aliansi 

strategis Air Asia. 

3.Idealnya mutu layanan Bandara Soekarno Hatta adalah Sangat Baik, mengingat 

Bandara ini adalah berkualifikasi Internasional dan menjadi standar acuan bagi bandara-

bandara lainnya di Indonesia dalam rangka persiapan mengantisipasi Open Sky Policy 

2015 mendatang. 

4.Berdasarkan uji coba pengukuran layanan dengan pendekatan IKM yang dilakukan 

pada PT. Angkasa Pura terlihat dari ketiga bandara menunjukan hasil kinerja baik, akan 

tetapi kinerja ini masih bersifat semu dikarenakan model pengukuran ini hanya mampu 

mengukur aktivitas pre-flight pada saat penumpang berada di area security check, 

dimana idealnya harus dimulai dari fasilitas pendukung sarana atau prasarana 

pendukung layanan bandara, seperti; transportasi feeder menuju dan dari bandara yang 

efisien, sarana dan prasarana parkir drop off dan menginap yang layak.   

5.Untuk jenis jasa lainnya diluar jasa penerbangan, seperti; rumah sakit dapat 

menggunakan model pengkuran IKM ini dikarenakan pelayanan yang bersifat 

integrated services provider and services blue print. Untuk kasus jasa layanan 

penerbangan harus dilakukan penambahan parameter pengukuran berdasarkan model 

layanan jasa penerbangangan, yaitu; pengukuran layanan pada saat pre-flight services 

yang merupakan tanggung jawab bandara PT. Angkasa Pura, sedangkan pengukuran 

layanan pada saat in-flight services merupakan tanggung jawab perusahaan 

penerbangan, dan post-flight merupakan tanggung jawab kembali PT. Angkasa Pura.  

6.Mengingat letak geografis propinsi Jambi ini strategis pada saat ASEAN market 2015 

sebaiknya mutu layanan Sangat Baik agar dapat menarik investor asing lebih banyak 

dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi propinsi Jambi dan diharapkan dapat 

mendukung daya saing airlines nasional pada saat Open Sky Policy 2015 mendatang. 

Adapun rekomendasi perbaikan yang harus segera diperbaiki adalah sudah harus segera 

mungkin mempercepat penyelesaian proyek perluasan kapasitas bandara yang lamban. 

7.Pertumbuhan pengguna jasa layanan bandara akan terus meningkat, dan akan selalu 

diikuti dengan penambahan armada pesawat, frekuensi dan rute penerbangan tidak 

dapat dihalangi, akan tetapi diperlukan kebijakan dalam perbaikan dan peningkatan 

daya saing layanan bandara. Adapun kebijakan yang dapat diambil adalah mengubah 
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kebijakan pengelolaan bandara dari limited/concentrated hub and spoke menjadi 

extended hub and spoke atau poin to poin/direct domestic routes. Sejauh ini pengelolaan 

air traffic bersifat limited/concentrated hub and spoke pada Bandara Internasional 

Soekarno Hatta-Jakarta, I Ngurah Rai Denpasar-Bali, dan Hasanuddin-Makassar, 

sehingga seiring tingginya frekuensi penerbangan juga berdampak pada tinnginya 

penerbangan transit di ketiga hub airport tersebut. Tingginya aktivitas landing & take 

off pada saat gold time penyebab delay yang bisa melebihi zone tollerence maksimum 1 

jam. 
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