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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdapat 

17.504 pulau dengan jumlah populasi lebih dari 263 juta jiwa pada tahun 2016 

(www.bps.co.id). Untuk menghubungan ribuan pulau yang ada di Indonesia, maka 

industri transportasi penerbangan merupakan sarana yang penting yang harus 

dikembangkan. 

Industri penerbangan di Indonesia terus berkembang dan mengalami 

pertumbuhan yang cukup pesat. Berkembangnya industri penerbangan di 

Indonesia saat ini juga memberikan kesempatan yang bagus bagi perusahaan 

penerbangan. Kesempatan yang muncul ini didukung oleh letak geografis 

Indonesia serta banyaknya permintaan akan jasa penerbangan. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel 1.1 yang menunjukkan data jumlah penumpang pesawat 

penerbangan domestik di lima bandara utama Indonesia dalam 5 tahun terakhir 

yang terus mengalami peningkatan.  

Tabel 1.1 

Jumlah penumpang pesawat penerbangan domestik di lima bandara utama 

Indonesia (Orang) 

Bandara Utama 2012 2013 2014 2015 2016 

Polonia 3,206,396 3,174,224 3,134,138 3,226,695 3,648,253 

Soekarno Hatta 19,749,880 20,659,308 20,265,692 19,131,400 20,575,982 

Juanda 6,749,476 7,264,393 6,987,700 6,857,696 8,019,635 

Ngurah Rai 3,759,796 4,244,311 4,516,163 4,122,180 4,925,589 

Hasanudin 2,965,780 3,470,472 3,147,580 3,306,353 3,925,151 

Sumber: www.bps.go.id 
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Batam termasuk salah satu kota yang maju di bidang pariwisatanya 

dikarenakan kota Batam mempunyai letak geografis yang dekat dengan negara 

Singapura dan Malaysia sehingga kebanyakan turis luar negeri yang ingin 

berkunjung ke Indonesia juga berpotensi besar untuk singgah ke Batam terlebih 

dahulu. Dengan begitu, wisatawan asing maupun lokal yang ingin berlibur untuk 

jalan-jalan ke Indonesia dan luar negri berpeluang besar membeli tiket dan 

berangkat melalui kota Batam. Tabel 1.2 menujukkan data jumlah penumpang 

yang datang dan berangkat melalui bandara Hang Nadim dalam periode 2010-

2014. 

Tabel 1.2 

Jumlah penumpang pesawat penerbangan yang datang dan berangkat melalui 

bandara Hang Nadim dalam periode 2010-2014 (Orang) 

Tahun Datang Berangkat 

2010 1.590.268 1.567.350 

2011 1.623.549 1.607.461 

2012 1.879.879 1.834.209 

2013 2.107.854 2.042.801 

2014 2.364.587 2.190.757 

Sumber: www.bps.go.id 

 Kondisi dunia penerbangan di Indonesia saat ini penuh dengan persaingan 

dan berjalan sangat ketat sehingga sejumlah maskapai penerbangan berkompetisi 

memperkuat serta menambah armadanya untuk melayani kebutuhan masyarakat 

terhadap layanan transportasi udara. Ada beberapa perusahaan yang menerapkan 

konsep Low Cost Carrier (LCC) atau maskapai penerbangan bertarif rendah untuk 

menarik minat calon penumpang seperti Air asia, Citilink, Lion air, Wings air, dan 

maskapai lainnya. Dikarenakan persaingan yang ketat, banyak perusahaan 

maskapai yang akhirnya mengalami kebangkrutan seperti Mandala air, Adam air 
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dan Batavia air yang disebabkan oleh berbagai alasan seperti masalah keuangan 

dan juga manajemen operasional yang tidak efisien. 

Maskapai penerbangan LCC banyak menjadi dambaan penumpang. Ada 

beberapa alasan maskapai penerbangan LCC menjadi pilihan, yang paling utama 

adalah harga tiket yang terjangkau bagi calon penumpang sehingga penumpang 

dapat menghemat biaya perjalanan ataupun biaya wisata. Selanjutnya maskapai 

penerbangan LCC juga menerbangi rute-rute favorit yang sering dikunjungi 

masyarakat sehingga wajar bila maskapai LCC banyak diminati. 

Dalam industri penerbangan, faktor penting yang harus diperhatikan 

perusahaan maskapai yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yang baik juga 

harus diberikan perusahaan agar pertumbuhan jumlah pelanggan terus meningkat. 

Baik maupun buruknya kualitas pelayanan jasa tergantung pada bagaimana 

kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.  

Oleh karena itu, harga tiket yang murah harus diikuti dengan kualitas 

pelayanan yang prima. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat berpikir bahwa 

hal utama dalam memilih maskapai adalah harga yang termurah dan kepastian 

sampai ditempat tujuan. 

Untuk mendapatkan tiket yang murah, maka pelangga akan terus mencari 

informasi mengenai harga tiket dengan harga promo yang ditawarkan maskapai.. 

Biasanya sebelum memutuskan untuk membeli tiket, pelanggan akan mencari 

informasi tentang jadwal dan harga pada tiap-tiap maskapai. Selain itu, pelanggan 

juga membutuhkan waktu untuk berpikir apakah harga yang ditawarkan maskapai 

sesuai dengan budget yang dimiliki oleh pelanggan. Dengan adanya perilaku 
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pelanggan seperti yang telah disebutkan, perusahaan dapat melakukan strategi 

harga dengan cara selalu update harga promo untuk menarik perhatian pelanggan. 

Salah satu promosi yang dapat diterapkan maskapai LCC ialah melalui 

wod of mouth. Word of mouth itu sendiri mengacu pada komentar terhadap sebuah 

kualitas pelayanan, kualitas produk, dan kepercayaan yang disebar melalui satu 

orang ke orang lain (Liu et al, 2015).  

Tujuan dari industri penerbangan yang ditawarkan perusahaan ialah 

mencapai revisit intention dimana Lin et al (2012) menjelaskan bahwa revisit 

intention adalah kemungkinan wisatawan untuk mengulangi sebuah kegiatan atau 

berkunjung ulang ke suatu destinasi. 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian yang berkelanjutan tentang: “Pengaruh service quality dan price 

perception maskapai LCC (Low Cost Carrier) terhadap word-of-mouth dan revisit 

intention di kota Batam” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah service quality berpengaruh terhadap monetary price? 

2. Apakah service quality berpengaruh terhadap behaviour price? 

3. Apakah monetary price berpengaruh terhadap word of mouth? 

4. Apakah behaviour price berpengaruh terhadap word of mouth? 

5. Apakah service quality berpengaruh terhadap word of mouth? 

6. Apakah monetary price berpengaruh terhadap revisit intention? 
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7. Apakah behaviour price berpengaruh terhadap revisit intention? 

8. Apakah word of mouth berpengaruh terhadap revisit intention? 

9. Apakah service quality berpengaruh terhadap word of mouth dengan 

monetary price sebagai mediasi? 

10. Apakah service quality bepengaruh terhadap word of mouth dengan 

behaviour price sebagai mediasi? 

11. Apakah service quality berpengaruh terhadap revisit intention dengan 

monetary price sebagai mediasi? 

12. Apakah service quality berpengaruh terhadap revisit intention dengan 

behaviour price sebagai mediasi? 

13. Apakah service quality berpengaruh terhadap revisit intention dengan 

word of mouth sebagai mediasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisa pengaruh service quality terhadap monetary price. 

2. Menganalisa pengaruh service quality terhadap behaviour price. 

3. Menganalisa pengaruh monetary price terhadap word of mouth. 

4. Menganalisa pengaruh behaviour price terhadap word of mouth. 

5. Menganalisa pengaruh service quality terhadap word of mouth. 

6. Menganalisa pengaruh monetary price terhdap revisit intention. 

7. Menganalisa pengaruh behaviour price terhadap revisit intention. 
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8. Menganalisa pengaruh word of mouth terhadap revisit intention. 

9. Menganalisa pengaruh service quality terhadap word of mouth dengan 

monetary price sebagai mediasi. 

10. Menganalisa pengaruh service quality terhadap word of mouth dengan 

behaviour price sebagai mediasi.  

11. Menganalisa pengaruh service quality terhadap revisit intention 

dengan monetary price sebagai mediasi. 

12. Menganalisa pengaruh service quality terhadap revisit intention 

dengan behaviour price sebagai mediasi. 

13. Menganalisa pengaruh service quality terhadap revisit intention 

dengan word of mouth sebagai mediasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis yaitu:  

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis penelitian ini terdiri dari beberapa bagian, antara lain :  

a. Bagi Penulis  

Dapat mendalami pengetahuan dan memperluas wawasan penulis 

tentang pengaruh service quality dan price perception terhadap 

word of mouth dan revisit intention. 
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b. Bagi Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan 

pendukung keputusan ataupun bahan pertimbangan untuk masalah 

yang dihadapi terutama untuk memperhatikan service quality dan 

price perception dalam mendapatkan efek word of mouth dan 

revisit intention. 

c. Bagi Akademisi. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

menambah ilmu dalam menginformasikan bagi penelitian 

selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis  

Memberikan andil bagi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang 

manajemen pemasaran dengan memberi ide maupun masukan terhadap 

kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan serta dapat dijadikan sebagai 

referensi serta bahan penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan karya ilmiah ini disusun menjadi beberapa bab utama agar 

tujuan penulisan dapat lebih terarah, jelas, dan sistematis. Maka dari itu 

sistematika penyajian penulisan karya akhir adalah sebagai berikut.  
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Bab I: Pendahuluan  

Bab Pertama ini memuat latar belakang yang mendasari penulisan ini, 

perumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan karya akhir.  

Bab II : Kerangka Teoritis dan Perumusan Hipotesis  

Bab dua berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar 

pemikiran dalam penelitian ini mengenai service quality, price perception, 

word of mouth dan revisit intention di dalam Industri jasa penerbangan.  

Bab III : Metode Penelitian  

Bab tiga menjelaskan mengenai model penelitian, desain kuisioner, ukuran 

sampel dan metode pengambilan sampel serta teknik analisis yang 

digunakan. 

Bab IV : Analisis dan Pembahasan 

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan 

serta pembahasan lebih lanjut berdasarkan landasan teori yang digunakan 

beserta dengan kondisi aktual yang terjadi.  

Bab V : Kesimpulan, Keterbatasan, dan Rekomendasi  

Bab terakhir ini akan menyimpulkan hasil-hasil penelitian yang telah 

diperoleh dan dibahas dan  keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan 
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serta saran yang akan diberikan kepada manajemen perusahaan masing-

masing.  
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