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BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menyajikan materi pembahasan dari

hasil penemuan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang

persepsi publik terhadap kualitas layanan informasi, fasilitas umum dan

handling complain pada Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.

Pada pembahasan dibawah ini, dalam pengukuran kualitas pelayanan pada

Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang penulis menggunakan 5

dimensi pengukuran kualitas pelayanan dalam buku Kualitas Pelayanan

Publik (Hardiyansyah, 2011 : 46) yang dikemukakan oleh Zeithaml dkk

(1990), yaitu :

1. Tangibles (Berwujud)

2. Reliability (Kehandalan)

3. Responsiveness (Ketanggapan

4. Assurance (Jaminan), dan

5. Empathy (Empati).

Tangibles (Berwujud)

Menurut Brown dalam Moenir (1998:33), Tangibles yaitu

penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan serta penampilan pribadi.

Fandy Tjiptono (1997:14) berpendapat bahwa Tangibles merupakan bukti

langsung, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana

komunikasi. (Hardiyansyah, 2011 : 52 – 53)
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Dapat dilihat dari hasil analisis indikator Tangibles, bentuk fisik

yang meliputi beberapa fasilitas umum yang diberikan oleh PT Angkasa

Pura I (Persero) Semarang untuk pengguna jasa Bandara Internasional

Ahmad Yani berada pada kategori yang cukup baik. Hal ini menunjukkan

bahwa fasilitas umum yang berada di Bandara Internasional Ahmad Yani

dimata publik sudah baik, namun masih harus ditingkatkan lagi baik

kualitas dan kuantitas dari setiap fasilitas yang digunakan untuk

kenyamanan dan keamanan penumpang. Banyak dari pengguna jasa

bandara yang masih merasa bahwa fasilitas umum yang diberikan PT

Angkasa Pura I (Persero) Semarang masih kurang, seperti ketersediaan

tempat duduk yang masih kurang dengan kepadatan penumpang yang

semakin hari semakin membludak dimana persentase ketidaksetujuannya

terhadap pernyataan ketersediaan tempat duduk mencukupi mencapai

43%.

Lalu disusul dengan pendapat bahwa proses pengambilan bagasi

yang lama dengan kapasitas penumpang yang banyak, hal ini dikarenakan

hanya 3 baggage conveyor dimana pada terminal kedatangan domestik

terdapat 2 baggage conveyor dan 1 baggage conveyor berada di terminal

kedatangan internasional. Pengguna jasa bandara juga merasa bahwa

temperature udara pada AC Portable yang berada di area terminal yang

tidak stabil dan panas ketika terminal dalam keadaan ramai. Selain itu,

pengguna jasa bandara juga menganggap harga makanan dan minuman

pada tenant – tenant yang disewakan oleh pihak PT Angkasa Pura I
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(Persero) Semarang kepada pihak swasta sangat mencekik leher karena

selisih harga dengan makanan dan minuman yang dijual pada umumnya

sangat tinggi.

Pengguna jasa merasa bahwa area parkir inap yang disiapkan

terutama parkir inap mobil yang berada di belakang masjid bandara sangat

tidak layak karena dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa kontur

tanah yang labil membuat permukaan jalan di area parkir inap tersebut

menjadi bergelombang. Selain itu, pengguna jasa bandara sangat

menyayangkan kelancaran lalu lintas di Bandara Internasional Ahmad

Yani Semarang dimana keadaan jalan yang tidak begitu besar dengan

banyaknya kendaraan yang keluar maupun masuk ke bandara ini

membuat lalu lintas di sekitar Bandara Internasional Ahmad Yani

Semarang menjadi terkendala karena terjadi kemacetan terutama pada

drop zone dan pick up zone area. Dan yang terakhir adalah tidak adanya

alat bantu menuju apron untuk penumpang yang mendapatkan area parkir

pesawat yang jauh dari gate yang dibuka. Hal ini, membuat penumpang

merasa kelelahan saat berjalan menuju pesawat yang akan ditumpanginya.

Reliability (Kehandalan)

Dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Total Quality Service”, Fandy

Tjiptono (1997 : 14) menjelaskan bahwa Reliability merupakan

kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat

dan memuaskan. (Hardiyansyah, 2011 : 53). Reliability merupakan
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kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar.

Pihak petugas pelayanan dalam suatu perusahaan di bidang pelayanan,

kehandalan merupakan hal penting dalam meningkatkan kualitas

pelayanan yang baik dimata pelanggan. (Zeithaml dkk, 1990 : 26)

Dari hasil analisis pada indikator Reliability dapat diketahui bahwa

kehandalan petugas dalam melayani setiap penumpang menunjukkan pada

kategori baik. Namun, masih ada yang harus ditingkatkan kembali pada

kualitas kinerja dari petugas bandara yang melayani penumpang. Hal ini

dikarenakan masih terdapat beberapa respon yang masih menyatakan

bahwa petugas tidak dapat dengan cepat dan tepat dalam mengurai

kemacetan yang terjadi di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.

Selain itu, menurut pengguna jasa Bandara Internasional Ahmad Yani

Semarang petugas yang bertugas terkadang tidak memiliki kemampuan

yang baik dalam menyelesaikan suatu komplain yang disampaikan oleh

penumpang.

Responsiveness (Ketanggapan)

Zeithaml dkk (1990) dalam buku Kualitas Pelayanan Publik

(Hardiyansyah, 2011 : 47) menjelaskan bahwa Responsiveness merupakan

kemauan untuk membantu konsumen bertanggungjawab terhadap mutu

layanan yang diberikan. Brown (1998) mengungkapkan Responsiveness

yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan

yang tepat. (Hardiyansyah, 2011 : 52)
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Dari hasil analisis pada indikator Responsiveness dapat dilihat

bahwa ketanggapan dari petugas Avsec (Aviation Security) Bandara

Internasional Ahmad Yani Semarang berada pada kategori yang baik.

Namun, hal ini harus selalu dijaga dan dipertahankan agar tetap berada

pada kategori yang baik. Pengguna jasa bandara akan lebih merasa

nyaman dan aman ketika berada di Bandara Internasional Ahmad Yani

Semarang jika petugas yang bertugas memiliki ketanggapan yang baik.

Pengguna jasa bandara mengemukakan bahwa proses check-in dan

boarding di Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang tidak

berlangsung lama sehingga tidak menyita banyak waktu dan tenaga.

Selain itu, pengguna jasa Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang

memberikan penjelasan bahwa petugas bandara yang bertugas bersedia

membantu ketika penumpang berada dalam kesulitan.

Assurance (Jaminan)

Tjiptono (1997 : 14) dalam Hardiyansyah (2011 : 53) berpendapat

Assurance mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan dapat

dipercaya yang dimiliki para staf ; bebas dari bahaya, resiko atau keragu-

raguan. Sedangkan menurut Brown (1998), Assurance yairu pengetahuan

dan kemampuannya untuk meyakinkan. (Hardiyansyah, 2011 : 52)

Dari hasil analisis pada indikator Assurance dapat diketahui bahwa

jaminan yang diberikan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) Semarang

kepada pengguna jasa Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang
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masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini masih harus ditingkatkan

kembali agar jaminan yang diberikan kepada pengguna jasa bandara

dirasakan manfaatnya dengan baik oleh pengguna jasa bandara sendiri.

Pengguna jasa bandara masih menyayangkan jaminan keakuratan

informasi ketika terjadi penundaan/pembatalan penerbangan oleh

maskapai dan juga kompensasi serta ganti rugi saat terjadi

penundaan/pembatalan penerbangan. PT Angkasa Pura I (Persero)

Semarang berkewajiban memberikan informasi yang akurat mengenai dua

hal tersebut diluar itu merupakan tanggung jawab dari masing – masing

maskapai penerbangan.

Empathy (Empati)

Brown (1998) dalam Hardiyansyah (2011 : 52 ) mengungkapkan

bahwa Empathy yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang

diberikan kepada pelanggan. Lovelock (1992) mengemukakan bahwa

Empathy adalah perhatian perorangan pada pelanggan.

Dari hasil analisis yang dilakukan pada indikator Empathy dapat

diketahui bahwa empati petugas bandara kepada pengguna jasa Bandara

Internasional Ahmad Yani Semarang termasuk dalam kategori baik

walaupun masih harus ditingkatkan kembali agar semakin baik

kedepannya.

Dalam hal ini, yang kemudian harus ditingkatkan kembali adalah

kinerja dari petugas bandara karena menurut pengguna jasa Bandara
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Internasional Ahmad Yani Semarang terkadang petugas enggan

mengucapkan terimakasih kepada penumpang setelah melakukan

pemeriksaan. Selain itu, menurut pengguna jasa bandara petugas Avsec

yang bertugas sering kali berperilaku kurang ramah walaupun masih

terbilang sopan dalam berperilaku. Dan yang terakhir pengguna jasa

Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang sering kali tidak meminta

ijin dengan baik dan benar ketika akan memeriksa baik pada penumpang

maupun barang bawaan penumpang

Pada hasil keseluruhan perhitungan untuk indikator Tangibles,

Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy dibagi menjadi 3

kelas interval. Dimana dalam indikator ini terdapat 30 pernyataan yang

masing-masing memiliki nilai tertinggi adalah 120 dan nilai terendah

adalah 30, nilai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut :

Nilai Tertinggi= Jumlah Pernyataan x Nilai Tertinggi

= 30 x 4

= 120

Nilai Terendah= Jumlah Pernyataan x Nilai Terendah

= 30 x 1

= 30

Keterangan : Pada setiap pernyataan memiliki nilai tertinggi 4 dan nilai

terendah 1.

Penentuan kelas interval dihitung menggunakan analisis sebagai

berikut :
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I : Interval Kelas

A : Nilai Tertinggi

B : Nilai Terendah

K : Jumlah Kelompok

Interval (I) = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah

Jumlah Kelompok

= 120 – 30

3

= 90

3

= 30

Dari hasil perhitungan kelas interval diatas maka dapat dibentuk

kategori dengan kelas interval 30 sebagai berikut :

- Buruk : 30 – 59 - Cukup Baik: 60 – 89 - Baik : 90 –

120
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Tabel 4.1

Total Perhitungan Dari Semua Indikator

KATEGORI INTERVAL FREKUENSI PERSENTASE

BURUK 30 – 59 0 0%

CUKUP BAIK 60 – 89 72 72%

BAIK 90 – 120 28 28%

JUMLAH 100 100%

Sumber : Pernyataan Kuesioner Nomor 1 – 30

Berdasarkan hasil analisis, pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa

dari total perhitungan pada semua indikator yang digunakan menunjukkan

bahwa kualitas layanan informasi, fasilitas umum dan handling complain

pada Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang oleh pengelola PT

Angkasa Pura I (Persero) Semarang berada pada kategori cukup baik

dimana memiliki persentase sebesar 72%. Hal ini perlu ditingkatkan

kembali untuk mencapai pada kategori baik dalam kualitas layanan

informasi, fasilitas umum dan handling complain oleh PT Angkasa Pura I

(Persero) Semarang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan

pengguna jasa Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang.

Dari hasil diatas, dapat diketahui bahwa apa yang dilihat seseorang

akan mempengaruhi opini tersebut walaupun setiap orang memandang

suatu kejadian/persoalan berbeda-beda. Jika suatu isu sudah menjadi isu
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sosial dan memang sesuai dengan keadaan sesungguhnya maka opini

publik yang negatif akan terbentuk dan mempengaruhi reputasi dari

organisasi/perusahaan yang memiliki isu tersebut. Setiap perusahaan

dipaksa untuk memaksimalkan fungsi Public Relations (PR) dengan

menciptakan strategi-strategi komunikasi untuk memenuhi hasrat

keinginan dari para stakeholder yang mana ini akan menjadikan reputasi

perusahaan akan membaik dan mengurangi opini publik yang bersifat

negatif. Teori reputasi yang dijelaskan oleh Fombrun dan Van Riel

(Ardianto, 2013:71) adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Teori Reputasi Menurut Fombrun

Sumber : Handbook Of PR (Ardianto, 2013)

Pada Gambar 4.1 diatas dapat dijelaskan reputasi mempengaruhi

opini para jurnalis media dan analisis keuangan. Bukti - bukti

menunjukkan bahwa para reporter lebih sering menulis tentang tingginya

masalah perusahaan dan cenderung meliput hal yang lebih

menguntungkan mereka. Reputasi menjadi baik atau buruk, kuat atau

lemah bergantung pada kualitas pemikiran strategi dan komitmen
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manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta adanya

keterampilan dan energi dengan segala komponen program yang akan

direalisasikan dan dikomunikasikan.

Mengacu pada pengertian reputasi di atas, bila sebuah perusahaan

memiliki reputasi baik, laba perusahaan akan bertambah. Rata - rata

pelanggan menyukai produk dari perusahaan yang memiliki reputasi baik.

Oleh karena itu, diciptakan hubungan yang kuat antara perusahaan dan

dengan produk dan jasanya. Apabila nama perusahaan dan produk sama,

produk tersebut menjadi sinonim dengan perusahaan dan perusahaan

selalu identik dengan produknya Di sinilah pentingnya pengelolaan

reputasi perusahaan yang baik (Ardianto. 2013 : 71-72)

Reputasi yang didapat oleh Bandara Internasional Ahmad Yani

Semarang melalui sosial media berbanding terbalik dengan reputasi yang

didapat melalui media cetak, online serta opini pengguna jasa Bandara

Internasional Ahmad Yani Semarang (publik/pengguna jasa berdasarkan

responden). Pada sosial media, reputasi yang didapatkan oleh PT Angkasa

Pura I (Persero) Semarang sebagai pengelola Bandara Internasional

Ahmad Yani termasuk dalam kategori yang buruk karena banyak sekali

pengguna jasa yang melakukan keluhan melalui sosial media milik PT

Angkasa Pura I (Persero) Semarang dan mayoritas mengeluhkan

mengenai fasilitas-fasilitas umum yang disiapkan oleh PT Angkasa Pura I

(Persero) Semarang untuk pengguna jasa bandara. Selain itu, keluhan-

keluhan tersebut juga ditujukan kepada petugas-petugas bandara yang
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bertugas dan terkadang masih lamban dalam penanganan keluhan

tersebut.

Sedangkan reputasi yang didapat melalui media cetak, online serta

opini pengguna jasa Bandara Internasional Ahmad Yani termasuk dalam

kategori cukup baik. Namun hal ini tidak membuat media-media tersebut

berhenti menuliskan berita yang berhubungan dengan Bandara

Internasional Ahmad Yani Semarang baik itu berita favorable maupun

unfavorable.


