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kartika airline jatayu air dan masih banyak lagi pilihan masayarakat indonesia untuk bepergian memanfaatkan transpota
menyesuaikan anggaran yang dimiliki mau memilih yang maskapai mana tinggal konsumen yang paling menentukan
Disamping itu data statistik jumlah penumpang domestik sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003
tingkat pertumbuhannya rata rata per tahun sebesar 32 34 suatu angka prosentase yang menggembirakan
sehingga growth penumpang udara ini merupakan peluang bisnis jasa angkutan udara di indonesia
Adapun data statistik jumlah penumpang terlihat seperti tabel berikut ini
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Untuk itu perlu disusun suatu strategi pemasaran termasuk di dalamya aspek pelayanan yang paling baik untuk dapat mempertahankan pelanggan karena tak ada
satupun bisnis yang bisa bertahan tanpa adanya pelanggan yang puas hanya produk yang kompetitif dan bermutu tinggi memenuhi kegunaan dan kebutuhan
konsumen yang dapat bertahan di pasar perusahaan sebagai penjual produk jasa angkutan harus sanggup menawarkan dengan mutu pelayanan yang berkualitas dan
bisa diterima oleh konsumen dari waktu ke waktu secara tepat waktu atau dalam istilah bisnis penerbangan disebut on time performance salah satu faktor yang
memicu traffic pertumbuhan penumpang domestik dewasa ini adalah dampak dari pasca pengeboman wtc di new york tahun 2001 tanggal 11 september dimana
setelah ledakan wtc tersebut terjadi suatu phobia ketakutan yang luar biasa pada masyarakat amerika serikat untuk bepergian dengan naik pesawat dampaknya
industri angkutan udara di amerika pada tahun 2001 jatuh bangkrut banyak pesawat yang menganggur grounded rupanya peluang ini ditangkap oleh para
industriawan transporatasi udara di indonesia dengan ramai ramai menyewa secara murah pesawat jenis md 82 yang pada tahun 2001 mulai diterbangkan oleh
beberapa maskapai seperti lion air bouraq airlines merpati karena sewa pesawat yang murah membawa dampak pada harga tiket yang sangat murahjuga kerena
komponen sewa pesawat leasing bisa mencapai 50 cost structure dari sebuah industri angkutan udara booming traffic penumpang pesawat udara sejak th 2001
sampai denagn sekarang terjadi ini merupakan ancaman terhadap market leader garuda indonesia jadi hanya sebuah maskapai yang dikelola dengan manajemen
yang solid mempunyai produk produk unggulan serta kualitas pelayanan yang prima saja akan tetap eksis di market
Selain itu juga pertumbuhan perekonomian khususnya di indonesia yang cukup tinggi mengakibatkan peningkatan taraf hidup rakyat konsekuensi yang dihadapi untuk
semua produsen dituntut harus mampu menjual produk dan pelayanan yang sesuai dengan gaya hidup masyarakat ataupun konsumen sebagai pengguna jasa
Dalam bisnis jasa angkutan angkutan udara dewasa ini oleh pemerintah sejak tahun 2001 telah dibuka deregulasi sistem penerbangan sipil komersial di indonesia
artinya semua investor diberi kesempatan yang sama untuk berusaha atau membuka bisnis jasa angkutan udara mulailah sejak tahun 2001 sampai tahun 2003
bertumbuhan lahir beberapa maskapai baru di indonesia sebut saja ada lion air awair citilink batavia air seulawah air celebes airline xpress air sriwijaya air adam air
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