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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri penerbangan di Indonesia saat ini sedang mengalami 

pertumbuhan, seiring dengan meningkatnya tingkat mobilisasi masyarakat pada 

lingkup dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan data lalu lintas penumpang 

penerbangan Internasional yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Republik 

Indonesia (BPS) pada Tabel 1.1, menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hingga 

2018 terjadi kenaikan jumlah penumpang rata-rata sebesar 7%. Puncaknya terjadi 

pada tahun 2017 dimana kenaikan jumlah penumpang hampir sebesar 10% dari 

13,370,083 penumpang pada tahun 2016, menjadi 14,923,301 penumpang pada 

penerbangan internasional dari Indonesia pada tahun 2017. Lalu, pada tahun 2018 

juga diketahui terjadi kenaikan jumlah penumpang internasional hampir sebesar 

9% dari 14,923,301 penumpang pada tahun 2017 menjadi 16,336,217 penumpang 

pada tahun 2018.  

Tabel 1.1 Jumlah Penumpang Keberangkatan Internasional 

Tahun Jumlah Penumpang (orang) 

2018 16,336,217 

2017 14,923,301 

2016 13,370,083 

2015 12,401,928 

Badan Pusat Statistik, 2019
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Kenaikan jumlah penumpang transportasi udara di Indonesia pada 

beberapa tahun ini merupakan fenomena yang menarik. Semakin meningkatnya 

jumlah penumpang penerbangan Internasional yang tercatat dari Indonesia, 

menunjukkan bahwa industri penerbangan dengan destinasi internasional masih 

memiliki tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dapat 

membuat persaingan antar maskapai penerbangan menjadi semakin kompetitif. 

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) merupakan maskapai 

penerbangan nasional pertama di Indonesia sejak tahun 1949, yang melayani rute 

penerbangan domestik dan internasional. Berdasarkan jenis layanannya, Garuda 

Indonesia merupakan maskapai penerbangan full service carrier (FSC), dimana 

berdasarkan UU Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM No. 

26 tahun 2010, dinyatakan sebagai badan usaha angkutan udara niaga berjadwal 

yang menjalankan kegiatannya dengan standar maksimum. Cento (2009), 

mendefinisikan full service carrier sebagai maskapai penerbangan yang 

dikembangkan dari maskapai penerbangan milik negara dengan melalui proses 

deregulasi pasar, menjadi maskapai penerbangan komersial.  

Maskapai penerbangan FSC memiliki lingkup operasi di seluruh dunia dan 

cenderung memiliki jaringan rute global yang luas dengan jumlah destinasi yang 

signifikan (Palnychenko, 2017). Selain itu, FSC juga memiliki vertical product 

differentiation, di mana kualitas layanan menjadi nilai tambah yang ditawarkan 

kepada konsumen (Cremer & Thisse, 1991) dan customer relationship 

management yang kuat (Cento, 2009).  
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Karakteristik utama dari maskapai penerbangan FSC adalah sebagai 

berikut (Gillen & Morrison, 2003): 

1. Berbagai tujuan dengan jaringan layanan yang luas. 

2. Peningkatan kualitas layanan dengan peningkatan penjadwalan 

penerbangan, pelacakan bagasi, dan peningkatan kapasitas. 

3. Program loyalitas dan poin frequent flyer didukung dengan jaringan 

destinasi tujuan dan frekuensi layanan. 

Huse dan Evangelho (2007), mengungkapkan bahwa layanan yang 

umumnya ditawarkan oleh maskapai FSC, seperti mileage programs, business 

lounges, dan high-quality in-flight sangat dipertimbangkan oleh penumpang yang 

tergolong kedalam “luxury-loving travellers”. 

Ketika penumpang membeli kursi pada suatu maskapai penerbangan, 

mereka membayar tidak hanya sekadar untuk membeli kursi di pesawat, tetapi 

mereka juga ingin membeli layanan yang diberikan oleh maskapai penerbangan 

tersebut (Boey, Ekiz, & Kamarulzaman, 2012). Persepsi akan manfaat dalam 

mengkonsumsi produk atau layanan, sikap terhadapnya, dan perilaku yang 

dihasilkan sering digambarkan memiliki keterkaitan satu sama lain (Ajzen & 

Fishbein, 1975). 

Model bisnis yang dilakukan Garuda Indonesia dengan memposisikan 

dirinya sebagai full-service carrier mengharuskan maskapai untuk memberikan 

pelayanan secara maksimum, yang mencakup pelayanan pre-flight, in-flight, dan 

post-flight. Dalam menentukan segmentasi pasar, Garuda Indonesia lebih berfokus 
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untuk melayani high yield market segment, dimana maskapai melayani semua 

segmen pasar di kalangan menengah bahkan kelas atas (Budiastyo, 2013). 

Dalam menjalankan bisnisnya, Garuda Indonesia telah menentukan target 

pasar dari berbagai segmentasi secara terperinci (Budiastyo, 2013), yaitu: 

1. Segmentasi Geografis 

Garuda Indonesia menentukan target segmentasi pasar di kota-

kota besar di Indonesia maupun di luar negeri, seperti: Jakarta, 

Surabaya, Denpasar, Medan, Makassar, Yogyakarta, Ambon, 

Balikpapan, dan lainnya. 

Sementara pada pasar internasional, maskapai juga 

mengutamakan segmentasi pasar di kota-kota besar seperti: Singapore, 

Kuala Lumpur, Jeddah, Tokyo, Osaka, Sydney, Perth, Hong Kong, 

Amsterdam, dan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa, Garuda 

Indonesia berfokus di kota-kota besar industri dan ibukota yang 

berpotensi dalam lingkup pariwisata, bisnis, dan ekonomi (Budiastyo, 

2013). 

2. Segmentasi Demografis 

Garuda Indonesia juga telah menentukan target segmentasi 

pasar berdasarkan kriteria demografis seperti usia yang berada diantara 

17 hingga 50 tahun, pendapatan sejumlah lima hingga sepuluh juta 

rupiah per bulan, dan pekerjaan konsumen yang beragam, mulai 

pengusaha, pegawai pemerintahan, karyawan swasta, professional 

muda, hingga pensiunan (Budiastyo, 2013). 
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3. Segmentasi Psikografis 

Garuda Indonesia juga berfokus terhadap pasar yang memiliki 

gaya hidup yang tinggi akan berwisata, berbisnis, dan memperhatikan 

terhadap kualitas jasa layanan yang ditawarkan, kenyamanan, 

pelayanan yang baik bertaraf internasional dan bangga akan produk 

nasional (Budiastyo, 2013). 

4. Segmentasi Behavioral 

Pada segmentasi behavioral, Garuda Indonesia telah 

menentukan target segmentasi terhadap pasar di kalangan kelas 

menengah ke atas dan kelas pekerja dengan mobilitas yang cukup rutin 

dan tinggi baik perjalanan dinas maupun berwisata (Budiastyo, 2013). 

Dalam visi Garuda Indonesia “Menjadi Maskapai Penerbangan Berbasis 

Nilai, dengan Membawa Keramah-tamahan Indonesia kepada Dunia”, telah 

diimplementasikan kedalam bentuk pelayanan dengan memberikan keramah-

tamahan Indonesia yang luar biasa, dan pengalaman terbaik di dunia bagi 

pelanggan. Hal tersebut telah mencerminkan posisi Garuda Indonesia sebagai 

maskapai penerbangan nasional Indonesia yang menawarkan kualitas premium 

dan lengkap bagi seluruh penumpang dengan mengedepankan keramah-tamahan 

asli masyarakat Indonesia. Dengan menentukan posisi dirinya dalam pasar, 

membuat maskapai Garuda Indonesia dapat dengan jelas mengetahui siapa yang 

menjadi target segmentasi pemasaran mereka.  
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Sebagai maskapai flag carrier atau maskapai penerbangan nasional, 

Garuda Indonesia menjadi maskapai penerbangan full-service carrier satu-satunya 

yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Republik Indonesia. Selain 

itu, bergabungnya Garuda Indonesia bersama aliansi penerbangan Skyteam sejak 

2014 membuat Garuda Indonesia dapat terhubung ke lebih dari 1.000 kota 

destinasi di seluruh dunia. Dengan kata lain, Garuda Indonesia memiliki potensi 

untuk menguasai pangsa pasar penerbangan internasional di Indonesia. 

Namun, pangsa pasar penerbangan internasional dari Indonesia yang 

dikuasai Garuda Indonesia sejak tahun 2015 hingga 2018 terus mengalami 

penurunan. Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa pada tahun 2018, Garuda 

Indonesia hanya menguasai 24.0% pangsa pasar penerbangan Internasional di 

Indonesia, sementara 76% lainnya masih didominasi oleh maskapai lain yang 

beroperasi di Indonesia. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan 

pada tahun 2017 dimana Garuda Indonesia berhasil menguasai pangsa pasar 

penerbangan Internasional sebesar 25.7%.   

Tabel 1.2 Market Share 2015-2018 

 
PT. Garuda Indonesia Tbk. Annual Report, 2015-2018 

22.0%

23.0%

24.0%

25.0%
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 Berdasarkan data kinerja operasional Garuda Indonesia untuk penerbangan 

internasional pada Tabel 1.3, dapat dilihat bahwa jumlah penumpang yang 

diangkut pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 2% atau sejumlah 90,196 

penumpang dibanding tahun 2017. Selanjutnya, jika dilihat dari tingkat keterisian 

penumpang pada tahun 2018, juga diketahui mengalami penurunan sebesar 2.7% 

dibanding tahun sebelumnya. Sehingga dapat diketahui bahwa kinerja operasional 

Garuda Indonesia tahun 2018 cenderung mengalami penurunan dibanding tahun 

2017. 

Tabel 1.3 Kinerja Operasional Garuda Indonesia Internasional 

Segmentasi 2015 2016 2017 2018 

Jumlah Penumpang 4,173,069 4,433,049 4,790,904 4,700,708 

Tingkat Keterisian (%) 75.75 72.02 73.95 71.88 

Frekuensi 27,470 28,210 28,511 28,076 

PT. Garuda Indonesia Tbk. Annual Report 2015-2018 

Jika melihat dari data kinerja keuangan Garuda Indonesia pada laporan 

keuangan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, perusahaan juga diketahui 

mengalami kerugian berulang pada tahun 2017 dan tahun 2018. Berdasarkan 

Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah kerugian perusahaan pada tahun 2018 

mencapai nilai 175,028,261 USD, sedangkan pada tahun 2017 perusahaan juga 

telah mencatat kerugian yang dialami sebesar 213,389,678 USD. Sepanjang tahun 

2015 hingga 2018, kinerja keuangan perusahaan diketahui terus mengalami 

penurunan secara berturut-turut. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa 

Garuda Indonesia mengalami penurunan dalam hal penjualan jasa penerbangan 

yang ditawarkan. 
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Tabel 1.4 Kinerja Keuangan Garuda Indonesia 

Keterangan 2015 2016 2017 2018 

Jumlah Pendapatan Usaha 3,814,989,745  3,863,921,565  4,177,325,781  4,373,177,070  

Jumlah Beban Usaha 3,731,785,485  3,795,927,643  4,237,773,332  4,579,259,674  

Beban (Pendapatan) Usaha Lainnya (85,541,181) (31,110,017) 15,733,627  (66,821,838) 

Laba (Rugi) Usaha 168,745,441  99,103,939  (76,181,178) (139,260,766) 

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 106,660,147  17,790,700  (158,180,637) (221,052,484) 

Manfaat (Beban) Pajak (28,685,986) (8,425,842) (55,209,041) 46,024,223  

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan 77,974,161  9,364,858  (213,389,678) (175,028,261) 
PT. Garuda Indonesia Tbk. Financial Statement 2015-2018 

Kinerja keuangan perusahaan pada tahun 2018 masih terbilang jauh dari 

pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2018. 

Perusahaan sebelumnya telah menetapkan target laba bersih sebesar 30,03 juta 

USD dalam RKAP. Namun pada realisasinya, perusahaan justru mengalami 

kerugian sebesar 175,03 juta USD. Selain itu, kinerja operasional perusahaan juga 

secara umum masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 

2018. Perusahaan telah menetapkan target untuk pangsa pasar internasional yang 

harus dikuasai adalah sebesar 27,8 %, namun realisasinya hanya mencapai 23,9 % 

atau dengan kata lain, perusahaan hanya mampu mencapai 86% dari target yang 

telah ditetapkan.  

Menurut laporan direksi perusahaan, kondisi tersebut disebabkan salah 

satunya karena volume jumlah penumpang yang menurun secara drastis terutama 

pada destinasi penerbangan internasional. Secara umum, dapat disimpulkan 

bahwa penurunan kinerja perusahaan pada tahun 2018 disebabkan oleh 

menurunnya jumlah penumpang, dimana hal tersebut erat kaitannya dengan 

perilaku konsumsi. 
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Perusahaan penerbangan harus senantiasa berinovasi dan meningkatkan 

keunggulan kompetitifnya untuk dapat bersaing dalam kompetisi pasar. Hal 

tersebut berkaitan dengan konsumen sebagai pengambil keputusan, yang juga 

menjadi lebih selektif dalam memutuskan layanan penerbangan untuk kebutuhan 

mereka. Menurut Engel (1994), perilaku konsumen untuk membeli berawal dari 

intensi. Sebelum perilaku muncul, pada umumnya seseorang akan memiliki 

intensi untuk melakukan perilaku terlebih dahulu.  

Ajzen dan Fishbein (1975) menjelaskan bahwa intensi merupakan 

kemungkinan subjektif seseorang sebelum memunculkan sebuah perilaku, hal 

tersebut dapat dalam jumlah yang kecil maupun besar hingga dianggap sebagai 

probabilitas. Kemudian, Ajzen (1991) kembali menjelaskan bahwa intensi dapat 

diasumsikan sebagai indikator bagaimana seseorang ingin menampilkan suatu 

perilaku dan seberapa besar usaha yang digunakan untuk melakukan perilaku 

tersebut, dalam hal ini termasuk perilaku membeli.  

Purchase intention (intensi membeli) merupakan fase awal dari proses 

keputusan pembelian oleh calon konsumen dimana mereka memunculkan niat 

untuk membeli suatu produk. Purchase intention berkaitan erat dengan keputusan 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Menurut Schiffman dan Kanuk (2008), 

purchase intention (intensi pembelian) adalah sebuah kemungkinan pembelian 

yang akan dilakukan oleh konsumen atas suatu produk atau jasa yang ditawarkan. 

Dalam kasus ini, purchase intention (intensi pembelian) adalah sebuah 

kemungkinan pembelian yang akan dilakukan oleh calon penumpang atas produk 

penerbangan internasional maskapai Garuda Indonesia. Intensi tersebut salah 
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satunya dapat disebabkan oleh persepsi yang didapatkan dari stimulus yang 

mereka rasakan (Schiffman & Kanuk, 2008). 

Persepsi merupakan sebuah proses dimana seseorang memilih, mengatur, 

dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang 

berarti (Schiffman & Kanuk, 2008). Dalam pemasaran, persepsi menjadi lebih 

penting daripada realitas, karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual 

konsumen. Konsumen bisa jadi memiliki persepsi yang berbeda tentang satu 

obyek yang sama (Kotler & Keller, 2012). 

Menurut Lantos (2010), proses keputusan konsumen menunjukkan bahwa 

maskapai penerbangan akan dinilai dan ditimbang berdasarkan karakteristiknya 

dan seberapa baik karakteristik tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen 

sebelum membuat pilihan. Dalam hal ini, maskapai penerbangan tidak lagi hanya 

bersaing untuk menawarkan produk atau jasa yang berkualitas, tetapi juga 

menonjolkan merek mereka dalam bersaing dengan kompetitornya.  

Beberapa aspek yang dipertimbangkan ketika memodelkan proses 

pengambilan keputusan penumpang termasuk ekspektasi layanan, persepsi 

layanan, nilai layanan, kepuasan penumpang, dan citra maskapai (Park, 

Robertson, & Wu, 2004). Secara umum, aspek-aspek tersebut telah digunakan 

untuk memprediksi pilihan konsumen dalam lingkup layanan penerbangan ”full-

service carrier” (Fourie & Lubbe, 2006). Menurut Lu (2017), faktor yang terkait 

dengan reputasi dan layanan maskapai seperti citra merek, referensi dari mulut ke 

mulut, dan kualitas layanan staf jauh lebih penting menurut penumpang pada 

layanan penerbangan full-service carrier (Lu, 2017).  Dengan kata lain, merek 
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memegang peranan yang sangat penting dalam menarik pelanggan karena dapat 

menciptakan ikatan emosi antara konsumen dengan perusahaan (Kotler & Keller, 

2012).  

Muslim dan Qur’anis (2017) mengungkapkan bahwa dimensi brand 

awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty pada brand 

equity memiliki hubungan dengan purchase intention konsumen. Menurut Aaker 

(1991), brand equity (ekuitas merek) merupakan seperangkat aset dan liabilitas 

merek yang terkait dengan suatu merek, nama, simbol, yang mampu menambah 

atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa baik pada 

perusahaan maupun pada pelanggan (Aaker, 1991).  

Dilihat dari perspektif konsumen, brand equity dapat mempengaruhi nilai 

yang dirasakan oleh konsumen. Brand equity (ekuitas merek) dapat membantu 

konsumen untuk menafsirkan, memproses, dan menyimpan informasi dalam 

jumlah besar tentang produk dan merek (Aaker, 1991). Brand equity juga dapat 

mempengaruhi kepercayaan pelanggan dalam mengambil keputusan pembelian 

karena pengalaman penggunaan di masa lalu maupun keakraban dengan merek 

dan karakteristiknya (Aaker, 1991). 

Menurut Theory of Reasoned Action (TRA) yang digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara sikap, niat dan perilaku (Ajzen & Fishbein, 1975), 

sikap yang menguntungkan terhadap suatu merek akan mengarah kepada 

purchase intention (Buil, Martinez, & Chernatony, 2013b). Selain itu, Shah et al. 

(2016) juga menyatakan bahwa brand equity sangat berkaitan dengan purchase 

intention. Hal ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
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Cobb-Walgren et al. (1995) bahwa brand equity yang lebih tinggi akan 

mendorong purchase intention yang lebih besar. 

Cobb-Walgren et al. (1995) telah mengeksplorasi keterkaitan brand equity 

dengan purchase intention pada suatu merek yang menawarkan jasa layanan, dan 

menyimpulkan bahwa merek dengan brand equity yang tinggi menimbulkan 

purchase intention yang jauh lebih besar. Beberapa hasil penelitian lain juga 

menunjukkan bahwa brand equity dapat mempengaruhi purchase intention.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Chen dan Chang (2008) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat positif antara brand equity 

dengan purchase intention pada penumpang maskapai penerbangan di Taiwan 

(Chen & Chang, 2008). Lalu, penelitian oleh Chang dan Liu (2009) juga 

menunjukkan bahwa brand equity memiliki pengaruh yang bersifat positif 

terhadap purchase intention pada konsumen perusahaan jasa (Chang & Liu, 

2009). Lebih lanjut, Moradi dan Zarei (2011) mengungkapkan berdasarkan hasil 

penelitiannya bahwa brand equity memiliki pengaruh positif terhadap purchase 

intention (Moradi & Zarei, 2011).  

Sementara, studi terdahulu menunjukkan bahwa harga merupakan salah 

satu faktor utama yang dipertimbangkan penumpang dalam pemilihan maskapai, 

meskipun maskapai tidak merespons dengan mengurangi biaya tiket pesawat, 

tetapi dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan (Jou, Ham, Hensher, 

Chen, & Kuo, 2008). Menurut Boey (2012), harga merupakan salah satu manfaat 

yang menjadi penting untuk didapatkan bagi konsumen ketika menggunakan 

maskapai penerbangan tertentu. Lebih lanjut, Chen dan Wang (2016) 
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mengungkapkan bahwa perceived price memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap purchase intention.  

Sebelumnya, Craig (2000) telah secara gamblang mengidentifikasikan 

bahwa harga merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi 

perilaku konsumen dalam pembelian mereka. Menurut Peter dan Olson (2010), 

harga akan membawa dampak psikologis kepada konsumen. Konsumen tidak 

akan selalu ingat tentang harga aktual dari suatu produk atau jasa, tetapi mereka 

mempersepsikan harga dengan cara yang bermakna bagi mereka dan mengingat 

harga hanya sebagai murah atau mahal (Zeithaml, 1983;1988).  

Menurut Burton et al. (1998), Perceived Price (Persepsi Harga) adalah 

kecenderungan konsumen untuk memberikan penilaian subjektif atas harga suatu 

produk ataupun jasa yang akan dibeli (Burton, Lichtenstein, Netemeyer, & 

Garretson, 1998). Menurut Peter dan Olson (2000), perceived price berkaitan 

dengan bagaimana informasi harga dipahami seluruhnya oleh konsumen dan 

memberikan makna yang dalam bagi mereka.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Park, Robertson, 

dan Wu (2006), diketahui bahwa perceived price memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap purchase intention penumpang pada maskapai penerbangan 

internasional di Australia. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika penumpang 

mempersepsikan harga tiketnya rendah, maka mereka akan mempertimbangkan 

untuk terbang menggunakan maskapai tersebut dan merekomendasikan maskapai 

tersebut kepada orang lain (Park, Robertson, & Wu, 2006).  
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Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan penelitian oleh Achyar dan 

Setiawan (2012) yang menunjukkan bahwa perceived price memiliki pengaruh 

yang bersifat negatif terhadap purchase intention konsumen. Dalam arti bahwa, 

semakin rendah tingkat perceived price maka akan semakin meningkatkan 

purchase intention konsumen (Achyar & Setiawan, 2012). Selanjutnya, hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Cheng-Ping Li (2017) juga menunjukkan bahwa 

perceived price memiliki pengaruh yang signifikan terhadap purchase intention 

konsumen pada produk pariwisata di Taiwan (Li, 2017). 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa purchase intention  

merupakan prediktor yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memprediksi 

perilaku pembelian dalam hal ini pembelian tiket penerbangan internasional pada 

maskapai Garuda Indonesia, dimana purchase intention tersebut memiliki 

keterkaitan dengan brand equity dan perceived price. Jika melihat permasalahan 

yang sedang dialami oleh Garuda Indonesia saat ini, maka sangat relevan apabila 

penelitian ini dilakukan karena berkaitan dengan penurunan jumlah penumpang 

yang erat hubungannya dengan purchase intention.  

Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui lebih jauh 

mengenai pengaruh Brand Equity dan Perceived Price terhadap Purchase 

Intention konsumen pada penerbangan internasional maskapai Garuda Indonesia. 

Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan 

dalam menentukan strategi untuk meningkatkan jumlah penumpang pada 

penerbangan internasional.   
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian latar 

belakang diatas, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mengalami penurunan 

kinerja dan mengalami kerugian berulang pada tahun 2018. Hal tersebut 

dikarenakan menurunnya jumlah penumpang khususnya pada penerbangan 

internasional. Jika merujuk pada data kinerja operasional PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk. untuk penerbangan Internasional, jumlah penumpang yang 

diangkut pada tahun 2018 tercatat mengalami penurunan sebesar 2% atau 

sejumlah 90,196 penumpang dibanding tahun 2017. Selain itu, jika dilihat dari 

tingkat keterisian penumpang pada tahun 2018, kinerja operasional perusahaan 

juga diketahui mengalami penurunan sebesar 2.7% dibanding tahun sebelumnya. 

Menurut Lantos (2010), proses keputusan konsumen menunjukkan bahwa 

maskapai penerbangan akan dinilai dan ditimbang berdasarkan karakteristiknya 

dan seberapa baik karakteristik tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen 

sebelum membuat pilihan. Ekspektasi terhadap maskapai dan citra maskapai 

tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh 

konsumen (Park, Robertson, & Wu, 2004). Faktor yang terkait dengan reputasi 

dan layanan maskapai seperti citra merek, referensi dari mulut ke mulut, dan 

kualitas layanan staf menjadi hal yang sangat penting bagi penumpang pada 

layanan penerbangan full-service carrier (Lu, 2017). Dengan kata lain, merek 

memegang peranan yang sangat penting dalam menarik pelanggan karena dapat 

menciptakan ikatan emosi antara konsumen dengan perusahaan (Kotler & Keller, 

2012). 
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Merek dalam hal ini menjadi sebuah aset yang berharga, dikarenakan 

pengelolaan merek yang baik dapat menghasilan merek yang memberikan nilai 

kepada konsumen (Kotler & Keller, 2009). Cobb-Walgren et al. (1995) juga 

menyebutkan bahwa purchase intention yang besar, didorong oleh brand equity 

yang tinggi. Brand equity (ekuitas merek) dapat membantu konsumen untuk 

menafsirkan, memproses, dan menyimpan informasi dalam jumlah besar tentang 

produk dan merek. Brand equity juga dapat mempengaruhi kepercayaan 

pelanggan dalam mengambil keputusan pembelian karena pengalaman 

penggunaan di masa lalu maupun keakraban dengan merek dan karakteristiknya 

(Aaker, 1991).  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Chen dan Chang (2008) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat positif antara brand equity 

dengan purchase intention pada penumpang maskapai penerbangan (Chen & 

Chang, 2008). Lalu, penelitian oleh Chang dan Liu (2009) juga menunjukkan 

bahwa brand equity memiliki pengaruh yang bersifat positif terhadap purchase 

intention pada konsumen perusahaan jasa (Chang & Liu, 2009). Lebih lanjut, 

Moradi dan Zarei (2011) mengungkapkan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa 

brand equity memiliki pengaruh positif terhadap purchase intention (Moradi & 

Zarei, 2011). 

Sementara, studi terdahulu menunjukkan bahwa harga merupakan salah 

satu faktor utama yang dipertimbangkan penumpang dalam pemilihan maskapai, 

meskipun maskapai tidak merespons dengan mengurangi biaya tiket pesawat, 

tetapi dengan meningkatkan keamanan dan kenyamanan (Jou, Ham, Hensher, 
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Chen, & Kuo, 2008). Menurut Boey (2012), harga merupakan salah satu manfaat 

yang menjadi penting untuk didapatkan bagi konsumen ketika menggunakan 

maskapai penerbangan tertentu. 

Craig (2000) juga mengungkapkan bahwa harga menjadi salah satu faktor 

penting yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Namun, konsumen 

cenderung tidak akan selalu ingat tentang harga aktual dari suatu produk atau jasa, 

tetapi mereka mempersepsikan harga dengan cara yang bermakna bagi mereka 

dan mengingat harga hanya sebagai murah atau mahal (Zeithaml, 1983;1988).  

Kecenderungan konsumen untuk memberikan penilaian subjektif atas 

harga suatu produk ataupun jasa yang akan dibeli tersebut merupakan perceived 

price (Burton, Lichtenstein, Netemeyer, & Garretson, 1998). Lebih lanjut, Chen 

dan Wang (2016) mengungkapkan bahwa perceived price memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap purchase intention. Menurut Peter dan Olson 

(2000), perceived price juga berkaitan dengan bagaimana informasi harga 

dipahami seluruhnya oleh konsumen dan memberikan makna yang dalam bagi 

mereka. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Park, Robertson, 

dan Wu (2006), diketahui bahwa perceived price memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap purchase intention penumpang pada maskapai penerbangan 

internasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika penumpang mempersepsikan 

harga tiketnya rendah, maka mereka akan mempertimbangkan untuk terbang 

menggunakan maskapai tersebut dan merekomendasikan maskapai tersebut 

kepada orang lain (Park, Robertson, & Wu, 2006).  
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Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan penelitian oleh Achyar dan 

Setiawan (2012) yang menunjukkan bahwa perceived price memiliki pengaruh 

yang bersifat negatif terhadap purchase intention konsumen. Dalam arti bahwa, 

semakin rendah tingkat perceived price maka akan semakin meningkatkan 

purchase intention konsumen (Achyar & Setiawan, 2012). Selanjutnya, hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Cheng-Ping Li (2017) juga menunjukkan bahwa 

perceived price memiliki pengaruh yang signifikan terhadap purchase intention 

konsumen (Li, 2017). 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai pengaruh brand equity dan perceived price terhadap purchase intention 

konsumen penerbangan internasional maskapai Garuda Indonesia.  

1.3 Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini tidak meluas dari topik yang telah ditetapkan, penulis 

menentukan batasan permasalahan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Purchase Intention 

 Purchase Intention (Intensi Pembelian) adalah sebuah kemungkinan 

pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen atas suatu produk atau jasa yang 

ditawarkan (Schiffman & Kanuk, 2008). 

1.3.2 Brand Equity 

Brand Equity (Ekuitas Merek) adalah seperangkat aset dan liabilitas merek 

yang dikaitkan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau 
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mengurangi dari nilai yang diberikan oleh suatu produk atau layanan kepada 

perusahaan dan / atau kepada pelanggan perusahaan tersebut (Aaker, 1991). 

1.3.3 Perceived Price  

 Perceived Price (Persepsi Harga) adalah kecenderungan konsumen untuk 

memberikan penilaian subjektif atas harga suatu produk ataupun jasa yang akan 

dibeli (Burton, Lichtenstein, Netemeyer, & Garretson, 1998). 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan menjadi: “Apakah terdapat pengaruh brand equity 

dan perceived price terhadap purchase intention konsumen penerbangan 

internasional maskapai Garuda Indonesia?” 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh 

brand equity dan perceived price terhadap purchase intention konsumen 

penerbangan internasional maskapai Garuda Indonesia. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun referensi 

empiris mengenai brand equity, perceived price dan purchase intention 

dalam konteks jasa penerbangan pada penelitian selanjutnya. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu 

psikologi terutama dalam bidang psikologi industri dan organisasi, sebagai 
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kajian tentang perilaku konsumen mengenai brand equity, perceived price 

dan purchase intention. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a) Bagi perusahaan penerbangan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi pemasaran yang 

sesuai dengan kondisi konsumen saat ini. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

mengenai kajian perilaku konsumen yang terkait dengan brand equity, 

perceived price dan purchase intention. 

SKRIPSI PENGARUH BRAND EQUITY ...

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BRAM CAESAREO J P 


