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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Bali merupakan salah satu daya tarik wisata yang terkenal di mata 

wisatawan domestik maupun mancanegara. Bali memiliki banyak keunikan mulai 

tradisi adat dan budaya serta keramahtamahan masyarakat Bali. Dengan keunikan 

tersebut membuat pariwisata Bali saat ini terus mengalami perkembangan yang 

sangat pesat dan signifikan. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya 

jumlah kunjungan wisatawan ke Bali setiap tahunnya. Berikut tabel kunjungan 

wisatawan ke Bali lima tahun terakhir.  

Tabel 1.1 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Wisatawan 

Mancanegara ke Bali Tahun 2010 - - Tahun 2015 

 

Tahun Jumlah wisatawan Total 

Wisatawan 

Pertumbuhan 

% Mancanegara Domestik  

2010 2.493.058 4.646.343 7.139.401 - 

2011 2.756.579 5.675.121 8.431.700 18,10 

2012 2.892.019 6.063.558 8.955.577 6,21 

2013 3.278.598 6.976.536 10.255.134 14,51 

2014 3.768.362 6.392.460 10.160.822 - 0,92 

2015 4.001.835 7.147.100 11.148.935 17,94 

Rata-rata Pertumbuhan 9, 30 % 

Sumber : Disparda Provinsi Bali, 2015. 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kunjungan wisatawan ke 

Bali terus meningkat. Hal ini membuktikan kalau Bali adalah salah destinasi 

terbaik yang dimiliki oleh negara Indonesia. Kunjungan wisatawan terus 

meningkat sampai tahun 2015. 

Perkembangan industri pariwisata di Bali didukung oleh berbagai sarana di 

antaranya sarana pokok yang terdiri atas : akomodasi, transportasi, restoran, dan 

atraksi wisata dan sarana pendukung seperti : spa, laundry serta sarana pelengkap 

seperti : ATM, Money Changer dan lain-lain.  Dunia pariwisata tidak bisa lepas 

dari transportasi, terutama transportasi udara. Transportasi udara saat ini di dunia 

sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Moda transportasi yang 

sangat banyak digunakan wisatawan saat ini adalah maskapai penerbangan. Di 

Indonesia banyak maskapai besar yang sedang berkembang maupun yang sudah 

berkembang seperti : Garuda Indonesia, Air Asia Indonesia, Lion Air, Citi Link, 

Sriwijaya Air serta maskapai Indonesia lainnya. Maskapai penerbangan tersebut 

semuanya memiliki kelebihan dan produk masing-masing yang saling bersaing 

untuk menarik wisatawan menggunakan salah satu maskapai tersebut. Maskapai 

penerbangan saling bersaing mulai dari persaingan harga dengan penetapan Low 

Cost Carrier, fasilitas di dalam pesawat yang selalu ditingkatkan dan yang 

lainnya.  

Layanan Low Cost Carrier telah berdampak besar bagi industri penerbangan 

di Asia Pasifik dan ASEAN. Beberapa dampak yang diberikan, pertama 

persaingan layanan Low Cost Carrier mampu mendorong perseroan penerbangan 

yang sudah ada untuk lebih efisien, sehingga dapat menurunkan beban 
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penerbangan rata-rata dan meningkatkan permintaan diantara seluruh 

penerbangan. Kedua perseroan penerbangan yang sudah ada dapat mengantisipasi 

persaingan yang disebabkan dengan adanya layanan Low Cost Carrier, termasuk 

penurunan yang signifikan terhadap harga tiket, menambah frekuensi penerbangan 

dan memperkenalkan penerbangan baru point to point. Beberapa jaringan 

penerbangan Asia telah memperkenalkan dan atau akan memperkenalkan layanan 

Low Cost Carrier mereka. Ketiga pertumbuhan yang cepat untuk layanan Low 

Cost Carrier didukung oleh beberapa pemerintah dan operator bandara untuk 

membebaskan perjanjian penerbangan bilateral untuk mengembangkan bandara 

baru untuk mengakomodasi permintaan yang meningkat. Salah satu pemain utama 

yang menjadi penggerak Low Cost Carrier di Indonesia adalah maskapai 

penerbangan Lion Air.  Perkembangan yang pesat dalam peningkatan jumlah 

armada menjadikan maskapai ini menjadi salah satu maskapai penerbangan 

terbesar di Indonesia selain Garuda Indonesia. (http://www.datacon.co.id, 2008). 

Maskapai yang terus mengalami perkembangan sangat pesat adalah 

maskapai penerbangan Lion Air . Maskapai Lion Air merupakan maskapai besar 

yang sedang booming di Indonesia dan merupakan maskapai yang sangat diminati 

wisatawan terutama wisatawan domestik yang akan melakukan perjalanan 

berwisata. Lion Air adalah salah satu maskapai yang saat ini menerapkan Low 

Cost Carrier (LCC) di Indonesia. Low Cost Carrier  (LCC) adalah redifinisi 

bisnis penerbangan dengan prinsip low cost untuk menekan operational cost 

sehingga bisa menjaring semua segmen pasar dengan layanan minimalis. Berikut 

tabel Low Cost Carrier Capacity di wilayah Asia Tenggara tahun 2013.   
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Tabel 1.2 

Low Cost  Carrier capacity within Southeast Asia by group: Oct-2013 

Rank  Group  Weekly seats  Capacity share (as %  

of total LCC seats)  

1.  Lion Air  1,116,000  37%  

2.  AirAsia  964,000  32%  

3.  Cebu Pacific  305,000  10%  

4.  Tigerair  163,000  6%  

5.  Thai Airways (Nok)  140,000  5%  

6.  Garuda (Citilink)  123,000  5%  

8.  Jetstar  119,000  4%  

9.  VietJet  81,000  3%  

10.  Golden Myanmar  8,000  <1%  

11.  Orient Thai  7,000  <1%  

12.  SIA (Scoot)  6,000  <1%  

(Source: CAPA – Centre for Aviation & Innovata) 

Dengan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa maskapai penerbangan Lion Air 

menempati posisi pertama sebesar 37 % dalam Low Cost Carrier, capacity dan 

maskapai Air Asia menempati posisi kedua sebesar 32 % . Hal ini menunjukkan 

bahwa maskapai penerbangan Lion Air sebagai maskapai penerbangan yang lebih 

besar dalam melakukan frekuensi penerbangan berdasarkan kapasitas kursi dalam 

Southeast Asia (SEA). 

Lion Air merupakan salah satu maskapai penerbangan terkemuka di 

Indonesia di bawah naungan PT Lion Mentari Airlines. Sejak pertama kali 
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diperkenalkan ke publik, nyatanya maskapai ini dapat diterima di tengah-tengah 

masyarakat Indonesia. Hal ini karena maskapai menawarkan layanan penerbangan 

yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dalam perkembangannya, Lion 

Air juga telah menjadi maskapai penerbangan resmi Miss Universe dan Puteri 

Indonesia sejak tahun 2004 serta Miss Asean pada tahun berikutnya. Dengan misi 

yang mengacu pada pelayanan yang konsisten, keselamatan dan keamanan serta 

berpegang teguh pada komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam pengoperasian 

layanan penerbangan, Lion Air telah berkembang menjadi salah satu maskapai 

penerbangan pilihan konsumen. 

Berdasarkan penjelasan di atas,  dapat dilihat bahwa maskapai Lion Air 

memiliki rating yang cukup bersaing. Maskapai Lion Air lebih menekan harga 

dengan kualitas pelayanan yang menyesuaikan dengan harga tiket yang dipilih 

wisatawan.  

 

Gambar 1.1 

Market Share All Route Maskapai Penerbangan di Indonesia Tahun 2013 

(Source: CAPA – Centre for Aviation & Innovata) 
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Gambar di atas menunjukkan market share dari maskapai Lion Air 

mengungguli semua maskapai di Indonesia termasuk mengungguli maskapai 

Garuda Indonesia. Kontribusi maskapai penerbangan Lion Air sangat memberikan 

pengaruh besar dalam dunia penerbangan Indonesia. Terutama dalam hal 

penentuan harga, keamanan dan kualitas pelayanan untuk rute penerbangan 

domestik. 

Maskapai penerbangan Lion Air sebagai pioneer maskapai penerbangan 

layanan Low Cost Carrier yang juga bersaing dengan maskapai penerbangan Low 

Cost Carrier lainnya mampu menguasai rute perjalanan domestik dengan pangsa 

pasar 41,59% pada tahun 2011. Selain itu, maskapai penerbangan Lion Air 

memiliki armada paling banyak dibandingkan maskapai penerbangan udara 

layanan Low Cost Carrier lainnya, yaitu sebanyak 64 armada pada tahun 2010 

(Afianka, 2012). 

“Dibatalkannya puluhan jadwal penerbangan maskapai Lion Air dari berbagai 

kota di Indonesia pada Rabu (18/2/2015). Ratusan penumpang terlantar. 

Bahkan ada yang lebih dari 24 jam lamanya tanpa kejelasan informasi dan 

penanganan sesuai dengan prosedur penerbangan yang berlaku. Dalam kasus 

Lion Air, secara korban jiwa, barangkali tidak ada. Tapi menelantarkan 

penumpang berjam-jam, tentu tidak hanya membuat penumpang menderita 

tidak hanya secara fisik, tapi juga harta benda. Lion Air tidak hanya 

menjatuhkan citra dirinya sebagai maskapai penerbangan murah (low cost 

carrier), tapi juga bisa meruntuhkan citra penerbangan nasional” 

(http://www.teropongsenayan.com di akses tanggal 24 November 2015). 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa  maskapai penerbangan Lion Air saat ini 

sedang mengalami masalah dalam hal pelayanan penumpang terutama dalam hal 

penanganan keberangkatan penumpang. Namun demikian tetap banyak wisatawan 

domestik yang memakai jasa penerbangan maskapai yang menerapkan Low Cost 

Carrier ini terutama menggunakan maskapai Lion Air.  Hal ini menunjukkan 

http://www.teropongsenayan.com/
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maskapai ini tetap bisa bertahan di dunia penerbangan walau banyak citra atau 

image yang mempengaruhi minat wisatawan dalam menggunakan maskapai ini. 

Namun, dengan mempertahankan kualitas pelayanan dan harga yang murah maka  

maskapai ini tetap menjadi pilihan utama wisatawan domestik pengguna Low Cost 

Carrier. Berikut tabel jumlah wisatawan domestik pengguna Low Cost Carrier 

pada Maskapai Penerbangan Lion Air adalah sebagai berikut.  

Tabel 1.3 

Jumlah Wisatawan Domestik Pengguna Maskapai Penerbangan  Lion Air 

Tahun 2010 - - Tahun 2015 

 

Tahun Jumlah Penumpang 

(dalam juta) 

 

2010 17,79  

2011 24,59  

2012 23,93  

2013 38 

2014 40 

2015 41,5 

Sumber : www.dephub.go.id,2015 

 

Tabel di atas menunjukkan banyaknya wisatawan domestik yang 

menggunakan maskapai penerbangan Lion Air yang terus mengelami peningkatan 

dari tahun ke tahun. Jumlah penumpang kwartal I terdiri dari 13,68 juta 

penumpang domestik dan 1,87 juta penumpang internasional. Untuk rute 

penerbangan domestik, Lion  Air memberikan kontribusi penumpang terbesar 

yaitu 5,7 juta penumpang atau 36,63 persen pangsa pasar wisatawan domestik, 

sedangkan wisatawan mancanegara hanya sebesar 15,29 % tahun 2015.  

Tipikal dan motif wisatawan domestik yang menggunakan maskapai 

penerbangan Lion Air dapat dilihat dari karakteristik dan motivasi wisatawan 

penggunanya. Seperti yang diberitakan mengenai kualitas pelayanan dari 

http://www.dephub.go.id,2015/
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maskapai penerbangan Lion Air yang hampir dalam setiap penerbangannya terjadi 

delayed atau keterlambatan penerbangan tetapi wisatawan domestik tetap loyal 

dalam menggunakan maskapai penerbangan Lion Air.  Walaupun banyak terdapat 

maskapai penerbangan lainnya di Indonesia yang menerapkan layanan Low Cost 

Carrier, seperti maskapai penerbangan Air Asia maupun Citilink. Namun 

wisatawan tetap memilih maskapai penerbangan Lion Air sebagai transportasi 

perjalanan wisata mereka. Melihat hal tersebut peneliti ingin meneliti mengenai 

karakteristik dan motivasi wisatawan domestik pengguna Low Cost Carrier pada 

maskapai penerbangan Lion Air di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana Karakteristik Wisatawan Domestik Pengguna Low Cost Carrier 

pada Maskapai Penerbangan Lion Air di Bandara Internasional Ngurah Rai 

Bali? 

2. Bagaimana Motivasi Wisatawan Domestik Pengguna Low Cost Carrier pada  

Maskapai Penerbangan Lion Air di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut.   

1. Untuk Mengetahui Karakteristik Wisatawan  Domestik Pengguna Low Cost 

Carrier pada  Maskapai PenerbanganLion Air di Bandara Internasional 

Ngurah Rai Bali. 
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2. Untuk Mengetahui Motivasi Wisatawan  Domestik Pengguna Low Cost 

Carrier pada  Maskapai Penerbangan Lion Air di Bandara Internasional 

Ngurah Rai Bali. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian tentang Karakteristik dan Motivasi Wisatawan  

Domestik Pengguna Low Cost Carrier pada  Maskapai Penerbangan Lion Air di 

Bandara Internasional Ngurah Rai Bali diharapkan dapat memperoleh maanfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat akademis. 

Melalui penelitian ini mahasiswa dapat mengetahui karakteristik dan 

motivasi wisatawan domestik pengguna Low Cost Carrier pada  Maskapai Lion 

Air dan dapat mengaplikasikan konsep teoritis dalam mata kuliah Sosiologi 

Pariwisata . Selain itu mahasiswa, dapat menerapkan teori-teori atau ilmu-ilmu 

yang didapat di bangku perkuliahan sehingga menambah wawasan berfikir dalam 

mengidentifikasikan, menganalsis, dalam memecahkan masalah dalam dunia 

pariwisata. 

Selain itu, penelitian ini bisa menambah pengetahuan dalam pariwisata serta 

menambah referensi-referensi bagi mahasiswa dan instansi terkait yang 

membutuhkannya khususnya mahasiswa Fakultas Pariwisata di lingkungan 

Universitas Udayana. 
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2. Manfaat praktis. 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan atau 

masukan kepada  pihak-pihak terkait terutama pada maskapai-maskapai yang 

menerapkan Low Cost Carrier di Indonesia serta dapat menjadi acuan atau 

rujukan dalam pengambilan kebijakan perusahaan oleh maskapai tersebut.  

 

1.5 Sistematika Penyajian  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan di tulis dalam lima bab 

dengan sistematika sebagai berikut. 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang dari 

penyusunan laporan ini, rumusan masalah, manfaat serta 

tujuan yang didapatkan dari menulis laporan ini dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan penelitian 

sebelumnya serta persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini dan tinjauan konsep-konsep seperti tinjauan 

tentang wisatawan, tinjauan tentang karakteristik dan 

motivasi serta tinjauan tentang Low Cost Carrier yang 

menjadi acuan dalam penelitian ini. 

BAB  III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum 

lokasi penelitian, teknik penentuan sampel atau populasi 

serta teknik pengumpulan data yang terdiri dari : jenis dan 

sumber-sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik 

pengambilan data, teknik analisis data. 
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BAB IV HASIL DAN  PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan membahas dari rumusan masalah yang 

sudah ditentukan serta hasil analisis data yang sudah 

diperoleh mengenai karakteristik dan motivasi wisatawan 

pengguna maskapai penerbangan Lion Air di Bandara 

Ngurah Rai Bali. 

BAB V  SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan menguraikan simpulan yang didapatkan 

serta saran yang bisa diberikan.  

 


