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ABSTRAK 

 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Menilai indeks kepuasan pelanggan domestik Citilink 

dalam menghadapi ASEAN open sky policy; 2. Menemukan faktor dominan dari IKM 

yang menentukan kepuasan pelanggan domestik Citilink di Bandara Internasional 

Soekarno Hatta dalam menghadapi ASEAN open sky policy berdasarkan Model 2004. 

Unit analisis adalah pengguna jasa penerbangan domestik Citilink di Bandara 

Internasional Soekarno Hatta-Jakarta. Hasil analisis deskriptif menunjukan; (1). Indeks 

Kepuasan Publik (IKM) pelanggan domestik Citilink sebesar 3,667 dengan kriteria 

Sangat Baik. Hasil analisis dari masing-masing parameter IKM dapat terlihat sebagai 

berikut; (1). Prosedur pelayanan Sangat Baik dengan skor 3,60; (2) Persyaratan 

pelayanan Sangat Baik dengan skor 3,33; (3) Kejelasan petugas pelayanan Sangat Baik 

dengan skor 3,37; (4) Kedisiplinan petugas pelayanan Baik dengan skor 3,20; (5) 

Tanggung jawab petugas pelayanan Sangat Baik dengan skor 3,27; (6) Kemampuan 

petugas pelayanan Sangat Baik dengan skor 3,36; (7) Kecepatan pelayanan Sangat Baik 

dengan skor 3,60; (8) Keadilan mendapatkan pelayanan Sangat Baik dengan skor 3,33; 

(9) Kesopanan dan keramahan petugas Sangat Baik dengan skor 3,60; (10) Kewajaran 

biaya pelayanan Sangat Baik dengan skor 3,60; (11) Kepastian biaya pelayanan Baik 

dengan skor 3,20; (12) Kepastian jadwal pelayanan Sangat Baik dengan skor 3,80; (13) 

Kenyamanan lingkungan Sangat Baik dengan skor 3,46; dan (14) Keamanan pelayanan 

Sangat Baik dengan skor 3,67. Dengan demikian didapat nilai indeks sebesar 3,367, 

selanjutnya nilai IKM setelah dikonversi (Nilai Indeks x Nilai Dasar), yaitu; 3,367 x 25 

= 91,679. 

 

 

Kata Kunci :  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. Kondisi persaingan 

yang berat membuat hampir seluruh maskapai menerapkan kebijakan tarif Sub-clasis 

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. 

 Berdasarkan Agility Emerging Markets Logistics Index (2014), saat ini beberapa 

negara di dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Data 

menunjukkan bahwa Asia (Cina, India, dan Indonesia), merupakan wilayah yang 

memiliki pertumbuhan pasar paling tinggi, dengan kontribusi yang cukup besar berasal 

dari industri penerbangan (ICAO, 2002). Hal tersebut dibuktikan dengan laporan dari 

CAPA-Centre for Aviation (2012) yang menunjukkan bahwa bandara di Beijing, Cina 

telah menjadi bandara terbesar kedua di dunia setelah Atlanta dalam hal kapasitas 

tempat duduk penumpang, dengan mampu melayani 77.403.668 penumpang selama 

tahun 2011. Begitu pula dengan kota-kota di Asia Tenggara seperti Jakarta (Indonesia), 

Bangkok (Thailand), Singapura dan Kuala Lumpur (Malaysia) yang bersaing ketat 

dalam hal jumlah penumpang hingga dijuluki sebagai kota dengan bandara tersibuk 

(CAPA-Centre for Aviation & Airport Council International, 2012).  

 Ekspansi LCC di Asia Tenggara memiliki tingkat penetrasi di atas 50% (57,8%) 

pada tahun 2013, terus meningkat dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya kurang 

dari 5% (CAPA-Centre for Aviation, 2013), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

http://maskapai.wordpress.com/2007/10/25/bisnis-penerbangan-yang-semakin-kompetitif/
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Sektor LCC telah menjadikan perjalanan udara di Asia Tenggara menjadi lebih 

terjangkau dan lebih menarik daripada FSC (Full-Service Carrier) melalui ekspansi rute 

baru dan harga tiket yang murah. Pernyataan ini didukung oleh Forsyth (2004) yang 

berpendapat bahwa LCC saat ini dianggap sebagai tipe maskapai yang berbeda dengan 

FSC. LCC menawarkan layanan yang lebih sederhana dengan harga tiket yang sangat 

terjangkau daripada FSC, dan hal tersebut dirancang untuk menarik dan melayani 

wisatawan dari berbagai segmen. Para penumpang memberikan respon dengan cepat, 

dan hal inilah yang memungkinkan LCC tumbuh  pesat. 

 

 

Gambar 1. Tingkat Penetrasi LCC (% Kursi) di Asia Tenggara (2001-2014) 

Sumber : CAPA – Center for Aviation, 2015. 

  

            Indonesia, sebagai bagian dari negara-negara di Asia Tenggara, memiliki 3 (tiga) 

LCC yang terdaftar berdasarkan ICAO, yaitu Indonesia AirAsia, Lion Air  dan Citilink, 

seperti yang telah ditunjukkan pada Tabel 1. Implementasi LCC di Indonesia dimulai 

sejak 15 tahun yang lalu ketika Indonesia AirAsia mulai beroperasi untuk melayani 

berbagai rute domestik dan internasional. Kesuksesan maskapai milik pemerintah 

Malaysia ini diikuti oleh Lion Air pada tahun 2000, yang merupakan milik perusahaan 

swasta di Indonesia. LCC di Indonesia menjadi semakin berkembang ketika pada tahun 

2001, Garuda Indonesia (FSC) membentuk Citilink dengan tujuan untuk memperluas 

segmen pasar dan melayani penumpang dengan tarif yang lebih murah bila 

dibandingkan dengan tarif yang disediakan oleh Garuda Indonesia. 
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            Sokolovsky (2012) menjelaskan segmen pasar LCC merupakan segmen yang 

sensitif terhadap harga dibandingkan dengan segmen pasar FSC, dimana harga menjadi 

faktor paling berpengaruh ketika segmen konsumen tersebut memutuskan menggunakan 

layanan penerbangan maskapai penerbangan tertentu. Pendapat yang sama berasal dari 

Forsyth (2004) yang mengemukakan bahwa FSC merupakan “penerbangan berbasis 

nilai” yang umumnya ditujukan kepada penumpang/pelancong bisnis dengan ekspektasi 

akan mendapatkan kualitas pelayanan yang maksimal, sedangkan LCC adalah maskapai 

yang menawarkan layanan yang lebih sederhana, sehingga muncul pertanyaan apakah 

penumpang yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap harga ini memiliki harapan dan 

masih peduli terhadap kualitas pelayanan yang diterima atau tidak. 

             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 yang saat ini per barelnya bisa mencapai 

$ USD 88, karena komponen cost terhadap fuel (minyak) bisa mencapai 60% dari total 

biaya operasional penerbangan.  

            Pada dasarnya pengertian kepuasan/ketidakpuasan pelanggan merupakan 

perbedaan antara harapan dan kinerja yang dirasakan. Jadi, pengertian kepuasan 

pelanggan berarti bahwa kinerja suatu barang sekurang-kurangnya sama dengan yang 

diharapkan. Seperti seorang penumpang mengharapkan pesawat berangkat tepat waktu 

(on time), akan tetapi kenyataannya sering terlambat, sehingga 

mengecewakan/menimbulkan rasa ketidakpuasan. Kehilangan bagasi yang sering terjadi 

akibat dari kesalahan petugas check ini pada saat pelabelan atau salah pada saat loading 

ke pesawat. Kejadian ini akan membuat pengguna jasa atau penumpang sering kecewa 

dan akan menjadi alternatif penerbangan lain. 

            Dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan dimulai dari penentuan siapa 

yang menjadi pelanggan, kemudian dipantau dari segi tingkat kualitas pelayanan yang 

diinginkan dan pada akhirnya formulasi strategi. Apakah maskapai sudah 

memperhatikan hal-hal yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang dianggap 

penting oleh pelanggan sehingga dapat memuaskan. Kalau kinerja (pelaksanaan) dinilai 
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bagus/baik berarti dapat memuaskan. Pada hakikatnya setiap maskapai mengenal 3 

unsur keunggulan daya saing, yaitu: (1) Keunggulan sumber (keterampilan dan sumber 

daya serta dana); (2)  Keunggulan posisional (nilai bagi pelanggan dan biaya yang lebih 

rendah), dan (3) Keunggulan kinerja (kepuasan dan kesetiaan pelanggan, pangsa pasar, 

serta kemampuan berlaba). 

            Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa dari aspek perusahaan penyedia jasa 

penerbangan berhasil meningkatkan jumlah pengguna secara signifikan, untuk itu 

diperlukan suatu survei yang bertujuan untuk melihat kepuasan konsumen jasa layanan 

domestic Citilink sebagai low cost carriers dari strategic business unit national flag 

carriers Garuda Indonesia. Adapun judul penelitian ini adalah : “ Survei Kepuasan 

Pelanggan domestik Citilink di Bandara Internasional Soekarno Hatta dalam 

mengthadapi ASEAN Open Sky Policy“. 

METODE PENELITIAN 

Populasi penelitian ini adalah seluruh penumpang jasa penerbangan domestik 

Citilink yang berada di departure boarding lounge terminal IC Bandara Internasional 

Soekarno Hatta Jakarta sebagai representasi bandara internasional terbesar di Indonesia 

dengan penumpang terpadat. Berdasarkan 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, maka responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan 

wilayah masing-masing unit pelayanan. Untuk memenuhi 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. 

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. 
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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.. 

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, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan; 2. 

Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif 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 kesungguhan 

petugas 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 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 
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terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan; 11. Kepastian biaya 

pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan yang ditetapkan; 

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan; 13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi 

sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat 

memberikan rasa nyaman; 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. 

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 berbelit belit tetapi masih perlu diefektifkan. 4) 

Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat 

mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.. 

Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan 

wilayah masing-masing unit pelayanan. Untuk memenuhi 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. 

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 
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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 

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 
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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 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. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Citilink telah menjadi maskapai yang paling cepat berkembang di Indonesia 

sejak tahun 2011, ketika mengambil A320 pertama dan percepatan ekspansi sebagai 

bagian dari upaya oleh grup Garuda untuk bersaing lebih agresif pada segment budget 

traveler. PT Citilink Indonesia ("Citilink" atau "Perusahaan") adalah anak perusahaan 

Garuda Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Notaris Natakusumah No. 01 tanggal 6 

Januari 2009, berkedudukan di Sidoarjo, Jawa Timur, dengan pengesahan dari 

Menkhumham No. AHU-14555.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 22 April 2009. 

Kepemilikan saham Citilink pada saat didirikan adalah 67% PT Garuda Indonesia 

(Persero), Tbk. ("Garuda") dan 33% PT Aerowisata ("Aerowisata"). 

Penerbangan Citilink pada awalnya merupakan penerbangan yang dikelola oleh 

SBU Citilink milik Garuda Indonesia yang beroperasi dengan AOC Garuda dan 
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menggunakan nomor penerbangan Garuda sejak Mei 2011. Selanjutnya sesuai dengan 

Akta No. 23 tanggal 13 Januari 2012 mengenai perubahan setoran permodalan, dan 

Akta No. 91 tanggal 10 Agustus 2012 mengenai penyertaan tambahan modal berupa 

pesawat terbang, maka kepemilikan saham Citilink adalah 94,3% Garuda dan 5,7% 

Aerowisata. Dengan dimilikinya ijin usaha penerbangan SIUAU/NB-027 tanggal 27 

Januari 2012, dan sertifikat penerbangan AOC 121-046 tanggal 22 Juni 2012, Citilink 

mulai beroperasi secara independen tanggal 30 Juli 2012 dengan IATA flight code 

"QG", ICAO designation "CTV" dan call sign "Supergreen".  

Sebelum bulan Agustus 2012, Citilink telah beroperasi sebagai maskapai 

berbiaya murah dalam bentuk divisi bisnis Garuda Indonesia. Hanya beberapa pesawat 

dan rute, manajemen bandwith yang terbatas dengan fokus kepada pengembangan merk 

Garuda yang merupakan maskapai premium. Setelah perubahan signifikan bisnis 

Garuda ditahun 2011/2012, pengembangan dan ekspansi Citilink turut menjadi fokus 

utama Garuda Group. Citilink memiliki target untuk memperoleh keuntungan di tahun 

2015 & menjadi maskapai penerbangan berbiaya murah terkemuka di kawasan regional 

dan melakukan IPO di tahun 2015/2016. 

Sekarang Citilink mengoperasikan 34 buah pesawat Airbus A320 dengan 

kapasitas 180 kursi. Citilink melayani 42 rute penerbangan domestik dan 184 frekuensi 

penerbangan setiap hari, kami siap mengantarkan anda ke 23 kota di Indonesia dengan 

armada Airbus A320 terbaru. 

Citilink menempatkan kepuasan pelanggan di atas segalanya. Sebagai bukti 

keberhasilan Citilink dalam komitmennya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, 

Citilink telah meraih beberapa penghargaan antara lain oleh Indonesia Travel and 

Tourism Foundation untuk kategori Leading Low Cost Airline 2011/2012, kategori Best 

Overall Marketing Campaign di The Budgies and Travel Awards 2012 dan yang terbaru 

yaitu penghargan Service To Care Award , penghargan Service To Care Award dua 

tahun berturut-turut 2012 dan 2013 untuk Airlines category dari Markplus Insight dan 

yang terbaru yaitu Maskapai Penerbangan Nasional Terbaik untuk kategori Transportasi 

dalam penghargaan Anugerah Adikarya Wisata 2012 dan Indonesia Leading Low Cost 

Airlines 2012/2013 dari ITTA Foundation. 
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Profil pelanggan mencerminkan image dan posisi strategis Citilink di pasar 

industri jasa penerbangan domestik komersial reguler Indonesia. Hasil survei 

memberikan beberapa informasi strategis tentang pelanggan domestik  Citilink;  

1. Jenis pekerjaan pelanggan domestik Citilink adalah 52,21% sebagai 

pengusaha, karyawan BUMN dan swasta dengan mayoritas tujuan utama 

melakukan penerbangan adalah 61,18% untuk bisnis, wisata.  

2. Frekuensi pelanggan domestik Citilink yang menggunakan jasa 

penerbangan domestik dalam kurun waktu enam bulan terakhir adalah  

sangat sering atau rutin sebesar 60,98%, 5 kali sebesar 28,43% dan 3 kali 

sebesar 20,59%.  

3. Alasan pelanggan menentukan jadwal keberangkatan adalah sebesar 

86,28% disesuaikan dengan aktivitas pelanggan.  

4. Alasan pelanggan menggunakan jasa pelayanan yang disajikan oleh 

Citilink adalah 78,63% karena kualitas pelayanan yang diberikan lebih 

baik, sebagai airlines favorit untuk level harga tiket murah. 

5. Jasa penerbangan yang dinilai baik dalam memberikan pelayanan low cost 

menurut persepsi pelanggan domestik Citilink dalam hal on time 

performance adalah mayoritas sebesar 79,35% ada pada Citilink.   

 

Berdasarkan hasil penilaian masing-masing parameter Indeks Kepuasan Publik 

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

dimiliki oleh Citilink di Bandara Soekarno Hatta sebagai berikut : 

Tabel 4.15. Rekapitulasi Survei IKM Citilink di Bandara Soekarno Hatta. 

NO UNSUR PELAYANAN NILAI HURUF KRITERIA 

1 Prosedur Pelayanan 3,60 A Sangat Baik 

2 Persyaratan Pelayanan 3,33 A Sangat Baik 

3 Kejelasan Petugas Pelayanan 3,37 A Sangat Baik 

4 Kedisiplinan Petugas Pelayanan 3,20 B Baik 

5 Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 3,27 A Sangat Baik 

6 Kemampuan Petugas Pelayanan 3,36 A Sangat Baik 

7 Kecepatan Pelayanan 3,60 A Sangat Baik 
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8 Keadilan Mendapatkan Pelayanan 3,33 A Sangat Baik 

9 Kesopanan dan Keramahan Petugas 3,40 A Sangat Baik 

10 Kewajaran Biaya Pelayanan 3,60 A Sangat Baik 

11 Kepastian Biaya Pelayanan 3,20 B Baik 

12 Kepastian Jadwal Pelayanan 3,80 A Sangat Baik 

13 Kenyamanan Lingkungan 3,46 A Sangat Baik 

14 Keamanan Pelayanan 3,67 A Sangat Baik 

       Sumber : Survei IKM Juni-Agustus 2016 

 

Hasil perhitungan IKM terhadap aspek prosedur pelayanan (Kemudahan tahapan 

yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan) 

Citilink, didapatkan rata-rata nilai 3,60. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa 

prosedur pelayanan Citilink mendapatkan nilai mutu pelayanan A dengan standar 

kinerja pelayanan Sangat Baik.  

Hasil perhitungan IKM Citilink terhadap aspek (2) persyaratan pelayanan 

(Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan 

sesuai dengan jenis pelayanannya) Citilink didapatkan rata nilai 3,33. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 

menunjukan bahwa prosedur pelayanan Citilink mendapatkan nilai mutu pelayanan A 

dengan standar kinerja pelayanan Sangat Baik.  

Hasil perhitungan IKM terhadap aspek (3) kejelasan petugas pelayanan 

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

kewenangan dan tanggung jawabnya) Citilink didapatkan rata nilai 3,37. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 

menunjukan bahwa prosedur pelayanan Citilink mendapatkan nilai mutu pelayanan A 

dengan standar kinerja pelayanan Sangat Baik.. 

Hasil perhitungan IKM secara parsial terhadap aspek (4) kedisiplinan petugas 

pelayanan (kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap 

konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku) Citilink didapatkan rata nilai 

3,20. 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 survei IKM adalah sebagai berikut; Hasil perhitungan IKM secara parsial 

terhadap aspek (5) tanggung jawab petugas pelayanan (kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan) Citilink 

didapatkan rata nilai 3,27. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara, Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur pelayanan 

Citilink mendapatkan nilai mutu pelayanan A dengan standar kinerja pelayanan Sagat 

Baik.  

Hasil perhitungan IKM terhadap aspek (6) kemampuan petugas pelayanan 

(tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam 

memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat) Citilink didapatkan rata 

nilai 3,36. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 

KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur pelayanan Citilink mendapatkan 

nilai mutu pelayanan A dengan standar kinerja pelayanan Sangat Baik. 

Hasil perhitungan IKM terhadap aspek (7) prosedur pelayanan (target waktu 

pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 

penyelenggara pelayanan) Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng-Jakarta 

didapatkan rata nilai 3,60. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara, Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur pelayanan 

Citilink mendapatkan nilai mutu pelayanan A dengan standar kinerja pelayanan Sangat 

Baik.  

Hasil survei IKM adalah sebagai berikut; Hasil perhitungan IKM secara parsial 

terhadap aspek (8) keadilan mendapatkan pelayanan (pelaksanaan pelayanan dengan 

tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani) di Citilink didapatkan 

rata-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 B dengan 

standar kinerja pelayanan Sangat Baik.  

Hasil perhitungan IKM terhadap aspek (9) kesopanan dan keramahan petugas 

(sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati) Citilink didapatkan rata-
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rata nilai 3,40. 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 perhitungan IKM secara parsial terhadap aspek (10) kewajaran biaya 

pelayanan (keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh 

unit pelayanan) Citilink didapatkan rata-rata nilai 3,60. 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 perhitungan IKM terhadap aspek (11) kepastian biaya pelayanan 

(kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan) Citilink 

didapatkan rata-rata nilai 3,20. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara, Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur 

pelayanan saat di Citilink mendapatkan nilai mutu pelayanan B dengan standar kinerja 

pelayanan Baik.  

Hasil perhitungan IKM secara parsial terhadap aspek (12) kepastian jadwal 

pelayanan (pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan) Citilink di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng-Jakarta 

didapatkan rata nilai 3,80. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara, Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 menunjukan bahwa prosedur pelayanan 

Citilink di Bandara Internasional Soekarno Hatta mendapatkan nilai mutu pelayanan A 

dengan standar kinerja pelayanan Sangat Baik.  

Hasil perhitungan IKM terhadap aspek (13) kenyamanan lingkungan (kondisi 

sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat 

memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan) Citilink di Bandara Internasional 

Soekarno Hatta, Cengkareng-Jakarta didapatkan rata-rata nilai 3,46. 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 perhitungan IKM terhadap aspek (14) keamanan pelayanan (terjaminnya 

tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 
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digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap 

resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan) Bandara Internasional 

Soekarno Hatta, Cengkareng-Jakarta didapatkan rata-rata nilai 3,67. 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.  

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

Citilink di Bandara Soekarno Hatta adalah sebagai berikut : 

(3,60 x 0,071) + (3,33 x 0,071) + (3,37 x 0,071) + (3,20 x 0,071) + (3,27 x 0,071) + 

(3,36 x 0,071) + (3,60 x 0,071) + (3,33 x 0,071) + (3,40 x 0,071) + (3,60 x 0,071) + 

(3,20 x 0,071) + (3,80 x 0,071) + (3,46 x 0,071) + (3,67 x 0,071) = 3,667. 

Dengan demikian didapat nilai indeks sebesar 3,367, selanjutnya nilai IKM 

setelah dikonversi (Nilai Indeks x Nilai Dasar), yaitu; 3,367 x 25 = 91,679. Adapun 

mutu pelayanan yang mampu disajikan oleh Citilink di Bandara Soekarno Hatta adalah 

pada kriteria Sangat Baik. Hasil survei sudah sesuai dengan kondisi ideal mutu layanan 

Bandara Soekarno Hatta, mengingat Bandara ini adalah berkualifikasi Internasional dan 

menjadi standar acuan bagi bandara-bandara lainnya di Indonesia dalam rangka 

persiapan mengantisipasi ASEAN Open Sky Policy. Adapun rekomendasi untuk 

penyempurnaan layanan yang lebih baik lagi adalah harus segera adanya 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. 

 

KESIMPULAN 

1. Hasil survei Indek Kepuasan Pelanggan berdasarkan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 didapat nilai 

indeks sebesar 3,367, selanjutnya nilai IKM setelah dikonversi (Nilai Indeks x 

Nilai Dasar), yaitu; 3,367 x 25 = 91,679 dengan kategori Sangat Baik. 

2. Hasil survei Indek Kepuasan Pelanggan domestik Citilink di Bandara 

Internasional Soekarno Hatta ditemukan faktor-faktor dominan sebagai berikut; 

(1). Prosedur pelayanan Sangat Baik dengan skor 3,60; (2) Persyaratan 

pelayanan Sangat Baik dengan skor 3,33; (3) Kejelasan petugas pelayanan 
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Sangat Baik dengan skor 3,37; (4) Kedisiplinan petugas pelayanan Baik dengan 

skor 3,20; (5) Tanggung jawab petugas pelayanan Sangat Baik dengan skor 

3,27; (6) Kemampuan petugas pelayanan Sangat Baik dengan skor 3,36; (7) 

Kecepatan pelayanan Sangat Baik dengan skor 3,60; (8) Keadilan mendapatkan 

pelayanan Sangat Baik dengan skor 3,33; (9) Kesopanan dan keramahan petugas 

Sangat Baik dengan skor 3,60; (10) Kewajaran biaya pelayanan Sangat Baik 

dengan skor 3,60; (11) Kepastian biaya pelayanan Baik dengan skor 3,20; (12) 

Kepastian jadwal pelayanan Sangat Baik dengan skor 3,80; (13) Kenyamanan 

lingkungan Sangat Baik dengan skor 3,46; dan (14) Keamanan pelayanan Sangat 

Baik dengan skor 3,67. 

 

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 di Bandara 

Soekarno Hatta-Jakarta agar dapat mendukung operasional Citilink.  

2. Berdasarkan observasi dibeberapa bandara tujuan yang dikelola PT. Angkasa 

Pura dapat terlihat bahwa perluasan kapasitas bandara sudah sangat mendesak 

dan harus segera dilakukan dalam mengantisipasi ASEAN market dan open sky 

policy  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 dari beberapa maskapai, seperti : Garuda Indonesia, Lion Air, Citilink, 

dan Sriwijaya Air, termasuk juga airlines aliansi strategis Air Asia. 

3. 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 penerbangan, 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 
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perusahaan penerbangan, dan post-flight merupakan tanggung jawab kembali 

pada PT. Angkasa Pura.  
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