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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Industri penerbangan nasional dan internasional memasuki era baru yakni 

persaingan harga. Persaingan yang terjadi pada perang harga ini, sayangnya tidak 

terlalu diikuti dengan persaingan dalam hal layanan atau servis kepada penumpang, 

tak terbayangkan jika sekarang harga tiket pesawat sekarang nyaris tidak berbeda 

jauh dengan tiket Kereta Api jarak dekat. 

 Perang harga tiket itu terjadi pada hampir seluruh maskapai penerbangan. 

Dari sebanyak 16 perusahaan angkutan udara berjadwal yang tercatat di Direktorat 

Jendral Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan (Dephub).  

 Menurut Direktur Utama PT PAS, Soeratman, turunnya tarif mengakibatkan 

penumpang dari moda angkutan berbeda pindah ke moda transportasi udara yang 

menyebabkan lonjakan pesat pada jumlah penumpang pesawat. Jika ini terjadi, 

dalam waktu singkat akan terjadi kejenuhan pasar. Ia mengingatkan, perusahaan 

jangan langsung menangkap ini sebagai pemakluman untuk menambah pesawat 

baru. Oleh karena itu, pemerintah dan perusahaan penerbangan harus berhati-hati 

dan mempertimbangkan dengan baik penambahan kapasitas angkut jika tidak ingin 

menghadapi kejatuhan akibat pertambahan pasar yang kecil.  Pertumbuhan normal 

pasar penerbangan sekitar 10 persen sesuai dengan pertumbuhan ekonomi 

nasional, jika pertumbuhan pasar penerbangan hingga 60 persen, itu berarti yang 

50 persen merupakan pertumbuhan moda transportasi lain yang pindah ke 

penerbangan. Perang tarif penerbangan dewasa ini merupakan fenomena yang 

justru meningkatkan permintaan angkutan udara dan tidak bisa dihindari seiring 

dengan bermunculan perusahaan-perusahaan penerbangan. Karena itu, perusahaan 

penerbangan harus meningkatkan pelayanan untuk memberikan pilihan terbaik 

kepada penumpang.  

 



 

 

 Oleh karena itu strategi pemasaran sendiri dapat dibahas secara lebih rinci 

dikaitkan dengan berbagai unsur, seperti dalam kaitannya dengan kepuasan 

pelanggan, dengan pasar, dengan bauran pemasaran, dengan siklus, hidup produk, 

ataupun dengan pemasaran internasional. Tulisan ini akan membahas secara 

spesifik konteks strategi pemasaran dalam kaitannya dengan penetapan harga 

(pricing strategy Global), dengan menekankan pada salah satu model penetapan 

harga. Selama periode di mana pertumbuhan ekonomi dan pendapatan meningkat, 

faktor non-harga sempat menjadi kunci keberhasilan penjualan. Namun dalam 

tahun-tahun terakhir, seiring dengan perubahan makro ekonomi yang 

mengakibatkan inflasi, pertumbuhan penduduk yang semakin lambat, dan semakin 

maraknya kompetisi, maka faktor harga menjadi salah satu problem utama yang 

harus dihadapi para marketer.  

 Indonesia Air Asia merupakan salah satu maskapai penerbangan yang terus 

melakukan pengembangan serta penambahan armada untuk memenuhi antusiasme 

masyarakat terhadap hadirnya maskapai dengan konsep Low Cost Carrier (LCC) 

yang aman dan nyaman di Indonesia. Indonesia AirAsia menginginkan, baik tua-

muda, balita-lansia, sehat maupun cacat merasakan terbang dengan nyaman dan 

aman menggunakan Boeing 737-300 Indonesia AirAsia yang berkursi empuk dan 

mewah serta lorong kabin yang ditebari karpet merah. 

  

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana maskapai Air Asia dapat bersaing harga dengan maskapai lain dan 

menjadi titik tolak meningkatnya market share produk.  

2. Tinjauan strategi penetapan harga Air Asia dalam Konteks pemasaran Global  

  

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Strategi Penetapan Harga 

 Harga merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran dan harus 

senantiasa dilihat dalam hubungannya dengan strategi pemasaran. Harga 

berinteraksi dengan seluruh elemen lainnya dalam bauran pemasaran untuk 

menentukan efektivitas dari setiap elemen dan keseluruhan elemen. Tujuan yang 

menuntun strategi penetapan harga haruslah merupakan bagian dari tujuan yang 

menuntun strategi pemasaran secara keseluruhan. Oleh karena itu tidaklah benar 

bila harga dipandang sebagai elemen yang mandiri dari bauran pemasaran, karena 

harga itu sendiri adalah elemen sentral dalam bauran pemasaran. 

 Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan 

pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan. Dari sudut pandang pemasaran, 

harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa 

lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikian atas penggunaan 

suatu barang atau jasa. Pengertian ini sejalan dengan konsep pertukaran (exchange) 

dalam pemasaran. 

 Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba 

perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang 

dijual. Selain itu secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya, karena 

kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya 

dengan efisiensi produksi. Oleh karena itu penetapan harga mempengaruhi 

pendapatan total dan biaya total, maka keputusan dan strategi penetapan harga 

memegang peranan penting dalam setiap perusahaan. 

 Sementara itu dari sudut pandang konsumen, harga seringkali digunakan 

sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang 

dirasakan atas suatu barang atau jasa. Nilai (value) dapat didefinisikan sebagai rasio 

antara manfaat yang dirasakan dengan harga. Dengan demikian pada tingkat harga 

tertentu, bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat, maka nilainya akan 



 

 

meningkat pula. Seringkali pula dalam penentuan nilai suatu barang atau jasa, 

konsumen membandingkan kemampuan suatu barang atau jasa dalam memenuhi 

kebutuhannya dengan kemampuan barang atau jasa substitusi. 

 Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan 

para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Peranan alokasi dari 

harga adalah fungsi harga dalam membantu para pembeli untuk memutuskan cara 

memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan kekuatan 

membelinya. Dengan demikian adanya harga dapat membantu para pembeli untuk 

memutuskan cara mengalokasikan kekuatan membelinya pada berbagai jenis 

barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dari berbagai alternatif yang 

tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang dikehendaki. Peranan informasi 

dari harga adalah fungsi harga dalam "mendidik" konsumen mengenai faktor 

produk, misalnya kualitas. Hal ini terutama bermanfaat dalam situasi di mana 

pembeli mengalami kesulitan untuk menilai faktor produk atau manfaatnya secara 

objektif. Persepsi yang sering berlaku adalah bahwa harga yang mahal 

mencerminkan kualitas yang tinggi. 

Strategi penetapan harga menjadikan tantangan yang semakin meningkat 

untuk banyak perusahaan, karena deregulasi, informasi dari pembeli, persaingan 

global yang ketat, pertumbuhan pasar yang lambat dan peluang perusahaan untuk 

meningkatkan posisi pasarnya. Harga berdampak pada kinerja keuangan dan 

berpengaruh penting pada nilai penempatan posisi merek di benak pelanggan. 

Harga juga memungkinkan menjadi sebuah perwakilan dari ukuran kualitas produk 

manakala pelanggan sulit mengevaluasi produk yang kompleks.  

Di  dalam proses penetapan harga jual suatu produk, perusahaan hendaknya 

mengikuti prosedur yang terdiri dari enam langkah pokok, yaitu memilih sasaran 

harga, menentukan permintaan, memperkirakan biaya, menganalisis pesaing, 

memilih metode harga dan memilih harga akhir. 

 

 

 

 



 

 

2.1.1. Memilih Sasaran Harga 

  

 Langkah pertama adalah memilih sasaran harga, seperti misalnya bertahan 

hidup, maksimalisasi keuntungan jangka pendek, volume penjualan, permintaan 

pasar, unggul  dalam  pangsa pasar,  persaingan, prestise atau status quo. 

Perusahaan bertujuan bertahan hidup akan berusaha dengan menurunkan harga. 

Laba tidak begitu dipentingkan, selama harga dapat menutupi biaya variabel dan 

sebagian biaya tetap. Sasaran ini hanya untuk jangka pendek dan diharapkan dalam 

jangka panjang perusahaan   

Laba sekarang maksimum dilakukan perusahaan dengan memperkirakan 

permintaan dan biaya yang dihubungkan dengan alternatif harga dan memilih harga 

yang menghasilkan laba sekarang maksimum, arus kas atau return on investment 

(ROI). Strategi ini dilakukan dengan mengasumsikan bahwa permintaan dan fungsi 

biaya dapat diketahui, tetapi pada kenyataannya sulit diperkirakan. Strategi ini 

mengabaikan kinerja jangka panjang, mengabaikan efek dari variabel bauran 

pemasaran, reaksi pesaing dan kendala hukum pada harga. 

Sasaran berorientasi pada volume penjualan dilakukan perusahaan dengan 

mengatur harga sedemikian rupa untuk meningkatkan volume penjualan.  

Perusahaan mengasumsikan bahwa volume penjualan yang lebih tinggi akan 

menghasilkan biaya per unit lebih rendah dan laba jangka panjang lebih tinggi serta 

berasumsi bahwa pasar peka terhadap harga. 

Sasaran unggul dalam pangsa pasar dilakukan dengan meningkatkan atau 

memelihara pangsa pasar tanpa mempertimbangkan fluktuasi penjualan dalam 

industri. Sasaran unggul dalam pangsa pasar sering digunakan perusahaan untuk 

produk yang mencapai tahap dewasa dalam siklus hidup produk. 

Sasaran permintaan pasar adalah penetapan harga yang dihubungkan 

dengan harapan pelanggan dan situasi pembelian yang khusus. Sasaran ini sering 

dikenal dengan ”beri harga dengan apa yang pasar kehendaki”.  

Sasaran persaingan merancang harga untuk menandingi atau mengalahkan 

harga pesaing. Tujuannya untuk memelihara persepsi nilai yang baik relatif 

terhadap pesaing.  



 

 

Sasaran prestis dilakukan dengan merancang harga yang konsisten dengan 

sebuah produk yang mempunyai status yang tinggi atau prestis. Harga ini dirancang 

dengan sedikit memperhatikan struktur biaya perusahaan atau pesaing. 

Sasaran status quo merupakan sasaran yang menetapkan harga untuk 

memelihara harga yang ada dalam usaha memepertahankan posisi relatif terhadap 

pesaing. 

 

2.1.2. Menentukan Permintaan 

 

Langkah kedua, perusahaan menentukan permintaan yang  akan 

memperlihatkan  jumlah  produk yang akan dibeli  di pasar dalam periode  tertentu,     

pada berbagai tingkat harga. Makin inelastic permintaan, 

makin mampu perusahaan menaik-turunkan harganya. Menentukan permintaan 

dimulai dengan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan harga. 

Menurut Nagle faktor yang membuat pembeli kurang peka tehadap harga antara 

lain produk bersifat khusus, pembeli kurang sadar tehadap produk pengganti, 

pembeli tidak mudah membandingkan dengan kualitas produk pengganti, yang 

dibelanjakan kecil dibanding pendapatan totalnya, yang dibelanjakan kecil 

dibanding biaya total produk akhirnya, sebagian biaya ditanggung pihak lain, 

produk digunakan bersama dengan aktiva yang dibeli sebelumnya, produk dianggap 

memiliki kualitas, prestis atau eksklusif dan pembeli tidak dapat menyimpan 

produk tersebut. 

Setelah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan harga, 

perusahaan berusaha mengukur kurva permintaan dengan berbagai metode. 

Metode pertama melibatkan analisis statistik atas data harga masa lalu, jumlah 

terjual dan faktor lain untuk menentukan hubungannya. Metode kedua adalah 

melakukan eksperimen harga dengan mengubah harga berbagai produk yang dijual 

di toko diskon dan mengamati hasilnya. Metode ketiga adalah meminta pembeli 

untuk menyatakan berapa banyak unit yang akan mereka beli pada berbagai harga 

yang diusulkan.  



 

 

Selanjutnya perusahaan perlu untuk mengetahui elastisitas permintaan 

terhadap perubahan harga. Jika permintaan hampir tidak berubah dengan adanya 

perubahan kecil terhadap harga, maka permintaan itu disebut inelastis, tetapi jika 

permintaan itu berubah banyak maka permintaan itu disebut elastis. Permintaan 

kurang elastis bila terdapat hanya sedikit atau bahkan tidak ada barang pengganti 

atau pesaing, pembeli tidak segera menyadari harga tinggi tersebut, pembeli lambat 

dalam mengubah kebiasaan membelinya dan mencari harga yang lebih rendah, dan 

pembeli berpikir bahwa harga yang lebih tinggi itu pantas karena peningkatan 

kualitas, inflasi secara normal dan lain sebagainya. Pertimbangan penurunan harga 

dilakukan jika permintaan tersebut elastis.  

  

2.1.3. Memperkirakan Biaya 

 

Langkah ketiga ialah perusahaan memperkirakan perilaku biaya pada 

berbagai tingkat produksi dan perilaku biaya dalam kurva pengalamannya.  Biaya 

perusahaa ada dua jenis, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap (overhead) 

adalah biaya yang tidak bervariasi dengan produksi atau penjualan, misalnya gaji 

karyawan. Biaya variabel merupakan biaya yang bervariasi langsung dengan tingkat 

produksi, misalnya biaya bahan untuk produksi. Biaya total merupakan biaya tetap 

dan biaya variabel untuk tingkat produksi. Sedangkan biaya rata-rata adalah biaya 

per unit untuk tingkat produksi atau total biaya dibagi produksi. 

Perusahaan harus mengetahui bagaimana biaya bervariasi dengan berbagai 

tingkat produksi agar dapat menetapkan harga yang tepat. Perusahaan Jepang 

sering menggunakan metode yang disebut penetapan biaya sasaran (target costing) 

yaitu biaya ditentukan dari hasil riset pasar untuk menentukan fungsi-fungsi yang 

diinginkan dari produk, kemudian menentukan harga jual produk tersebut sesuai 

dengan daya tariknya dan harga pesaingnya. Selanjutnya mengurangi margin laba 

dari harga ini, sehingga diperoleh biaya sasaran yang harus dicapai dan menelitia 

biaya setiap unsur, misalnya desain, rekayasa, produksi, penjualan dan lainnya serta 

memecahkan dalam unsur yang lebih kecil, merekayasa ulang komponen, 



 

 

menghilangkan beberapa fungsi, menurunkan biaya pemasok agar proyeksi biaya 

akhir sesuai dengan kisaran biaya sasaran.  

 

2.1.4. Menganalisis Biaya, Harga dan Penawaran Pesaing 

 

Perusahaan  dapat menggunakan analisis biaya, permintaan pasar, biaya 

pesaing, harga pesaing dan kemungkinan reaksi pesaing sebagai dasar penetapan 

harga. Perusahaan juga perlu untuk membandingkan biayanya dengan biaya 

pesaing, apakah biaya produksinya lebih rendah atau lebih tinggi dan juga harga 

dan kualitas penawaran pesaing. Dengan mengetahui biaya, harga dan kualitas 

pesaing, perusahaan dapat menggunakan sebagai titik orientasi untuk menetapkan 

harga. 

Perusahaan harus menetapkan harga dekat dengan harga pesaing, jika 

pesaing itu merupakan pesaing utama. Jika kualitas kualitas penawaran lebih tinggi 

dari pesaing, maka perusahaan dapat menetapkan harga lebih tinggi dari harga 

pesaing, tetapi jika kualitas penawaran lebih rendah dari pesaing, maka perusahaan 

hendaknya menetapkan harga lebih rendah dari pesaing. Meskipun demikian tidak 

menutup kemungkinan pesaing mengubah harganya sebagai tanggapan terhadap 

harga yang ditetapkan perusahaan. 

 

2.1.5. Memilih Metode Penetapan Harga 

 

Kelima, perusahaan  memilih salah satu dari berbagai metode harga  yaitu: 

markup pricing,    target-return pricing, competitive pricing,  demand pricing, 

preceived value pricing dan value pricing.  

Penetapan harga markup (markup pricing) merupakan metode dengan 

menambahkan markup standar pada biaya produksi. Penetapan harga markup 

populer karena menetapkan biaya dan mengaitkan dengan harga lebih mudah, 

harga menjadi serupa jika industri menetapkan harga dengan metode ini dan 

merupakan penetapan harga yang lebih adil. Namun demikian metode ini tidak akan 

menghasilkan penetapan harga yang optimal, karena mengabaikan permintaan. 



 

 

Penetapan harga berdasarkan nilai (value pricing) merupakan penetapan 

harga berdasarkan manfaat dan harga produk. Semakin tinggi manfaat produk dan 

semakin rendah harganya maka semakin tinggi nilai produk tersebut. Manfaat dapat 

berupa kualitas, kehandalan, prestis, keistimewaan, garansi, merek, pilihan, 

pelayanan dan sebagainya. 

 

2.1.6. Memilih Harga Akhir 

 

 Langkah terakhir  dalam prosedur penetapan harga jual adalah menentukan 

harga akhir, yang harus mencerminkan  cara-cara psikologis  yang  paling  efektif, 

harus  reaksi-reaksi yang mungkin  timbul  dari distributor, dialer, tenaga penjualan 

perusahaan, pesaing,  pedagang dan pemerintah.  

Perusahaan harus mempertimbangkan psikologi harga, disamping faktor lainnya, 

terutama faktor ekonomi. Faktor ego sangat efektif digunakan untuk menetapkan 

harga, misalnya untuk harga mobil mewah dan parfum mahal yang menggambarkan 

citra dari produk tersebut 

 

2.1.7. Menyesuaikan Harga 

 

 Perusahaan  sering  menerapkan strategi  modifikasi terhadap harga 

 dasarnya.  Modifikasi  pertama adalah  harga per wilayah geografis,  yang muncul 

karena masalah bagaimana menetapkan  harga bagi pelanggan yang letaknya jauh 

dari perusahaan penjual.  Alternatif-alternatif yang ada pada modifikasi geografis 

ini, mencakup harga FOB, harga seragam harga per wilayah, harga bertitik  patokan, 

dan harga termasuk angkutan.   

 Modifikasi kedua adalah potongan harga dan imbalan khusus mencakup 

potongan tunai,  potongan  jumlah, potongan fungsional, potongan musiman  dan 

 apa yang  disebut dengan imbalan khusus  (allowances).  Potongan tunai 

merupakan pengurangan harga apabila membayar secara tunai atau membayar 

tagihannya sebelum jatuh tempo. Potongan jumlah merupakan pengurangan harga 

bagi pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Potongan fungsional merupakan 



 

 

potongan yang diberikan kepada anggota saluran perdagangan yang melakukan 

fungsi tertentu, misalnya fungsi penjualan, penyimpanan dan melakukan 

pencatatan. Potongan musiman adalah pengurangan harga untuk pembeli yang 

membeli tidak pada musimnya. Sedangkan imbalan khusus adalah pengurangan 

harga dari daftar harga, yang terdiri dari potongan tukar tambah dan potongan 

promosi 

 Modifikasi ketiga  berupa harga promosi yang meliputi harga "tumbal", 

 harga kejadian khusus, rabat tunai, pembiayaan berbunga rendah, bentuk 

pembayaran lebih lama, garansi dan kontrak jasa serta potongan psikologis.  

 Modifikasi keempat adalah harga diskriminatif, yaitu penetapan harga yang 

berbeda bagi  pelanggan  yang bermacam-macam bentuk produk yang berbeda, 

tempat  yang  berbeda dan waktu yang berbeda.  

 Modifikasi kelima berupa menetapkan harga pada pembaruan produk asli 

yang dilindungi oleh hak paten untuk "market skimming" atau untuk penerobosan 

pasar; penetapan harga jual terhadap  produk tiruan dengan mengambil  salah  satu 

dari sembilan  strategi harga mutu.  

 Modifikasi terakhir  terjadi pada bauran  produk yang mencakup penetapan 

harga lini produk, produk oposional dan produk yang saling menarik, serta produk 

sampingan. 

Bila perusahaan sedang mempertimbangkan untuk memprakarsai suatu perubahan 

harga, maka ia sebaiknya dengan hati-hati  memperhitungkan reaksi pelanggan dan 

pesaing. Reaksi pelanggan sangat dipengaruhi  oleh  penafsiran pelanggan atas 

perubahan harga itu sendiri. Sedangkan  reaksi  pesaing  mengalir  dari seperangkat 

kebijakan pesaing tentang bagaimana semestinya bereaksi atau dari tanggapan 

spontan pada setiap situasi. Selain itu perusahaan yang memprakarsai  perubahan 

 harga hendaknya juga mengantisipasikan kemungkinan reaksi dari pembekalan, 

pedagang perantara dan  pemerintah. 

 Perubahan yang menghadapi tindakan perubahan harga jual yang dilakukan 

oleh pesaing harus mencoba memahami niat pesaing serta kira-kira arah perubahan 

harga tadi.  Apabila kecepatan reaksi diperlukan, maka perusahaan sebaiknya 



 

 

mempersiapkan terlebih dahulu segala strategi yang berbeda-beda bagi segala 

kemungkinan tindakan pesaing yang berbeda-beda pula. 

 

 

2.2. Strategi berorientasi pada pelanggan 

 

2.2.1. Market Skimming (harga premium untuk suatu produk) 

satu bentuk kebijaksanaan harga untuk memperoleh laba per unit yang tinggi dari 

produk baru, yang sedang berada dalam tahap perkenalan (introduction); atau 

menggunakan current revenue pricing, adalah penetapan harga yang tinggi untuk 

memperoleh revenue atau pendapatanyang maksimal, agar uang kas cepat kembali  

2.2.2. Penetration Pricing (harga murah untuk masuk ke pasar)  

Strategi menentukan harga yang lebih rendah dibanding produk pesaing 

agar dapat menembus pasar. 

Keberhasilan dari penentuan harga penetrasi bergantung pada seberapa 

elastis sifat suatu produk terhadap harga. 

 

  Elastis: permintaan akan suatu produk sangat responsif terhadap perubahan harga. 

  Tidak elastis: permintaan akan suatu produk tidak responsif terhadap perubahan harga. 

 

2.2.3.  Market Holding 

Strategi ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin mempertahankan 

pangasa pasarnya  

Strategi ini sering diikuti pula strategi merespon setiap penyesuaian harga (menaikkan atau 

menurunkan harga) oleh para pesaing.  

 

2.3. Kebijakan Penetapan Harga Global 

 

2.3.1. Kebijakan Penetapan Harga Extension/Ethnocentric.  

Dalam kebijakan ini, harga suatu spoduk akan sama diseluruh dunia dan 

importer menanggung biaya pengiriman dan bea impor. Pendekatan ini 

memiliki keunggulan yaitu sangat sederhana karena implementasinya tidak 

membutuhkan informasi mengenai kondisi pasar persaingan. Namun, 



 

 

kelemahan pendekatan ini juga terletak pada kesederhanaannya. Pendekatan 

ini mengabaikan situasi persaningan dan pasar setiap nasional. Akibatnya, 

laba perusahaan di setiap pasar nasional maupun secara global tidak 

maksimum. 

 

2.3.2. Kebijakan Penetapan Harga Adaptation/Polycentric.  

Dalam kebijakan ini, perusahaan memberikan wewenag kepada manajer 

kantor cabang untuk menetapkan sendiri tingkat harga yang dirasa paling 

cocok untuk situasi yang mereka hadapi. Dalam pendekatan ini, tidak ada 

kendali atau persyarakatan perusahaan bahwa harga harus dikoordinasikan 

antar Negara. Satu-satunya kendala dalam pendekatan ini adalah 

menentukan harga transfer dalam sistem korporasi. Pendekatan seperti ini 

sangat sensitive terhadap kondisi lokal, namun disparitas harga pasar lokal 

melampaui biaya transportasi dan bea cukai antar Negara. Bila situasi seperti 

ini terjadi, maka ada peluang bagi manajer perusahaan untuk memanfaatkan 

disparitas harga dengan cara membeli produk di pasar yang lebih murah dan 

menjualnya di pasar yang harganya lebih mahal. Selain itu, ada pula masalah 

lain dalam kebijakan penetapan harga adaptasi, yaitu bahwa pengetahuan 

dan pengalaman berharga dalam system korporasi menyangkut srategi 

penetapan harga yang efektif tidak berlaku untuk setiap keputusan 

penetapan harga lokal.strategi tersebut tidak berlaku karena para manajer 

local bebas menentukan harga yang menurut mereka paling cocok dan 

mereke mungkin tidak mengetahui sepenuhnya mengenai pengalaman 

perusahaan ketika mereka membuat keputusan. 

 

2.3.3. Kebijakan Penetapan Harga Invention/Geocentric  

Dalam pendekatan ini perusahaan tidak menetapkan satu harga untuk 

diberlakukan di seluruh dunia dan juga tidak menyerahkan keputusan 

penetapan harga kepada cabang perusahaan, namun justru mengambil posisi 

di antara keduannya. Asumsi yang mendasari penetapan strategi ini adalah 

bahwa terdapat factor-faktor pasar local yang unik yang harus dpahami 



 

 

dalam membuat keputusan harga. Factor-faktor tersebut meliputi baiya local, 

tingkat penghasilan, persaingan, dan strategi pemasaran local. Biaya local 

ditambah dengan pengembalian investasi modal dan personalia menentukan 

batas bawah harga (price floor) untuk jangka panjang. Akan tetapi, dalam 

jangka pendek sebuah perusahaan bias memutuskan untuk menetapkan 

tujuan penetrasi pasar dan menetepkan harga dibawah niali pengembalian 

cost-plus menggunakan pemasok ekspor untuk membangun pasar. Tujuan 

jangka pendek lainnya berupa estimasi ukuran pasar pada harga tertentu 

yang akan mendatangkan laba, sekalipun memakai pemasik local dan skala 

output tertentu. Factor terakhir yang mempengaruhi keputusan harga adalah 

strategi dan bauran pemasaran local. Harga harus selaras dengan unsur 

program pemasaran yang lain. Sebagai tambahan atas factor-faktor lokal ini, 

pendekatan geosentris mengakui bahwa koordinasi harga dengan kantor 

pusat diperlukan untuk mengangani para pelanggan internasional dan 

arbitrase produk. Akhirnya, pendekatan geosentris secara sadar dan 

sistematik berusaha memastikan bahwa pengalaman penetapan harga 

nasional yang sudah terakumulasi akan diperkaya dan diterapkan kalau 

relevan 

 

2.4. Tujuan penetapan harga 

 

2.4.1. Tujuan Berorientasi pada Laba 

  

 Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu 

memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal 

dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global, kondisi yang dihadapi 

semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya 

saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dapat 

mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum. 

Oleh karena itu ada pula perusahaan yang menggunakan pendekatan target laba, 

yakni tingkat laba yang sesuai atau pantas sebagai sasaran laba. Ada dua jenis target 



 

 

laba yang biasa digunakan, yaitu target marjin dan target ROI (Return On 

Investment) 

 

2.4.2. Tujuan Berorientasi pada Volume 

 

 Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan 

harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang 

biasa dikenal dengan istilah volume pricing objective. Harga ditetapkan sedemikian 

rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Tujuan ini 

banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan. 

 

2.4.3.  Tujuan Berorientasi pada Citra 

 

 Citra (image) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan 

harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau 

mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan 

untuk membentuk citra nilai tertentu (image of value), misalnya dengan 

memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu 

wilayah tertentu. Pada hakekatnya baik penetapan harga tinggi maupun rendah 

bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran 

produk yang ditawarkan perusahaan. 

 

2.4.4. Tujuan Stabilisasi Harga 

 

 Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu 

perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula 

harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi 

harga dalam industri-industri tertentu (misalnya minyak bumi). Tujuan stabilisasi 

dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang 

stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (industry 

leader). 



 

 

2.4.5. Tujuan-tujuan lainnya 

  

 Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, 

mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau 

menghindari campur tangan pemerintah. 

Tujuan-tujuan penetapan harga di atas memiliki implikasi penting terhadap strategi 

bersaing perusahaan. Tujuan yang ditetapkan harus konsisten dengan cara yang 

ditempuh perusahaan dalam menetapkan posisi relatifnya dalam persaingan. 

Misalnya, pemilihan tujuan laba mengandung makna bahwa perusahaan akan 

mengabaikan harga para pesaing.  

 Pilihan ini dapat diterapkan dalam 3 kondisi, yaitu: a) tidak ada pesaing; b) 

perusahaan beroperasi pada kapasitas produksi maksimum; c) harga bukanlah 

merupakan atribut yang penting bagi pembeli. 

  

 Berbeda dengan tujuan laba, pemilihan tujuan volume dilandaskan pada 

strategi mengalahkan atau mengatasi persaingan. Sedangkan tujuan stabilisasi 

didasarkan pada strategi menghadapi atau memenuhi tuntutan persaingan. Dalam 

tujuan volume dan stabilisasi, perusahaan harus dapat menilai tindakan-tindakan 

pesaingnya. Dalam tujuan berorientasi pada citra, perusahaan berusaha 

menghindari persaingan dengan jalan melakukan diferensiasi produk atau dengan 

jalan melayani segmen pasar khusus. 

 

2.5. Pengaruh dan Kendala yang perlu diperhitungkan dalam penetapan 

harga 

2.5.1. Analisis internal  

 

lebih menekankan pada penilaian atau identifikasi kekuatan dan kelemahan dari 

tiap-tiap divisi dalam upaya untuk mencari keunggulan-keunggulan yang akan 

dapat dipakai untuk membedakan diri dari pesaing, sehingga harus dilakukan   

melalui kacamata (sudut pandang) konsumen. 

  



 

 

2.5.2. Analisis eksternal  

 adalah penilaian terhadap kekuatan yang berada di luar perusahaan, di mana 

perusahaan tidak mempunyai pengaruh sama sekali untuk mengendalikannya, 

sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan ini akan 

mempengaruhi kinerja semua perusahan dalam industri tersebut. Lingkungan 

eksternal mencakup situasi perekonomian umum, pelanggan, dan pesaing. Cara 

yang umumnya dilakukan dalam analisis situasional antara lain adalah analisis 

produk, analisis pasar, analisis pelanggan, dan analisis lingkungan. Semua faktor ini 

diperkirakan dapat mempengaruhi atau menjadi kendala dalam usaha mencapai 

tujuan perusahaan.  

 

2.6. Faktor situasional analisis 

2.6.1. Strategi Perusahaan dan Strategi Pemasaran 

 

Pertanyaan yang mendasar dari strategi perusahaan adalah : " Bagaimana kita akan 

bersaing dalam industri ini?" Jadi strategi perusahaan terutama memperhatikan 

pendistribusian sumber daya yang ada pada daerah-daerah fungsional dan pasar 

produk dalam upaya untuk memperoleh sustainable advantage terhadap 

kompetitornya. Porter (1980) mengemukakan tiga strategi generik, yaitu 

diferensiasi, fokus, dan kepemimpinan harga. Strategi pemasaran, yang termasuk 

dalam strategi fungsional, umumnya lebih terinci dan mempunyai jangka waktu 

yang lebih pendek dibandingkan strategi perusahaan. Tujuan pengembangan 

strategi fungsional adalah untuk mengkomunikasi tujuan jangka pendek, 

menentukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan jangka 

pendek, dan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan 

tersebut. Strategi fungsional perlu dikoordinasikan satu sama lain untuk 

menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam organisasi. 

 

 

 

 

 



 

 

2.6.2. Karakteristik Pasar Sasaran 

 

Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok 

pelanggan yang berbeda, sedangkan proses memutuskan pasar mana yang akan 

dituju disebut target marketing yang menghasilkan target market (pasar sasaran). 

Pemahaman terhadap pasar sasaran dibutuhkan untuk mengetahui variabel apa 

saja yang mempengaruhi keinginan pelanggan dan menetukan keputusan 

membelinya. Baik pada pasar konsumen maupun pada pasar industrial, perlu 

diketahui apa saja yang menjadi kebutuhan pelanggan atau benefit yang mereka 

cari, seberapa jauh dibutuhkan inovasi dalam memperkenalkan produk tersebut, 

bagaimana lokasi geografis dari pasar sasaran, dan apa saja yang menjadi kebiasaan 

hidup mereka. 

 

2.6.3. Karakteristik Produk 

 

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk 

diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai 

pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan. Produk dapat 

didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui 

hasil produksinya. Secara lebih terinci konsep produk total meliputi barang, 

kemasan, mereka, label, pelayanan, dan jaminan, yang mempunyai tujuan akhir 

untuk mencapai kepuasan pelanggan. 

 

2.6.4. Karakteristik Kompetitor 

 

Menurut Porter (1985, h. 4), ada lima kekuatan pokok yang berpengaruh dalam 

persaingan suatu industri, yaitu persaingan dalam industri yang bersangkutan, 

produk substitusi, pemasok, pelanggan, dan ancaman pendatang baru. Informasi-

informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis karakteristik persaingan yang 

dihadapi antara lain meliputi : 

 



 

 

a. Jumlah Perusahaan dalam Industri 

 

Bila hanya ada satu perusahaan dalam industri, maka secara teoritis perusahaan 

yang bersangkutan bebas menetapkan harganya seberapapun. Akan tetapi 

sebaliknya, bila industri terdiri atas banyak perusahaan, maka persaingan harga 

akan terjadi. Bila produk yang dihasilkan tidak terdiferensiasi, maka hanya 

pemimpin industri yang leluasa menetuka perubahan harga. 

 

b. Ukuran Relatif Setiap Anggota dalam Industri 

 

Bila perusahaan memiliki pangsa pasar yang besar, maka perusahaan yang 

bersangkutan dapat memegang inisiatif perubahan harga. Bila pangsa pasarnya 

kecil, maka perusahaan tersebut hanya menjadi pengikut. 

 

c. Diferensiasi Produk 

 

Bila perusahaan berpeluang melakukan diferensiasi dalam industrinya, maka 

perusahaan tersebut dapat mengendalikan aspek penetapan harganya, bahkan 

sekalipun perusahaan itu kecil dan banyak pesaing dalam industri. 

 

d. Kemudahan untuk Memasuki Industri yang Bersangkutan 

 

Bila suatu industri mudah untuk dimasuki, maka perusahaan yang ada sulit 

mempengaruhi atau mengendalikan harga. Sedangkan bila ada hambatan yang 

masuk ke pasar (barrier to market entry), maka perusahaan-perusahaan yang sudah 

ada dalam industri tersebut dapat mengendalikan harga. Hambatan masuk ke pasar 

dapat berupa persyaratan teknologi, investasi modal yang besar, ketidaktersediaan 

bahan baku pokok/utama, skala ekonomis yang sudah dicapai perusahaan-

perusahaan yang telah ada dan sulit diraih oleh para pendatang baru, ataupun 

keahlian dalam pemasaran. 

 



 

 

2.6.5. Pengaruh Lingkungan (tren ekonomi dan pembatasan hukum) 

 

Analisa ini meliputi faktor kondisi perekonomian yang disebabkan oleh siklus 

bisnis, inflasi/deflasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, neraca pembayaran, 

perubahan iklim sosial dan politik, perkembangan teknologi, ataupun perubahan 

kebijakan pemerintah. 

 

2.7. Langkah-langkah Penetapan Harga 

 

2.7.1. Tujuan Penetapan Harga 

Faktor utama yang menentukan dalam penetapan harga adalah 

tujuan pemasaran perusahaan. Tujuan tersebut bisa berupa 

maksimisasi laba, mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan 

kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, 

melaksanakan tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Masalah tujuan 

penetapan harga telah dibahas terdahulu. 

2.7.2. Estimasi Permintaan dan Elastisitas Harga 

 

Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan yang 

dihadapinya, apakah termasuk pasar persaingan sempurna, 

persaingan monopolistik, oligopoli, atau monopoli. Faktor lain yang 

tidak kalah pentingnya adalah elastisitas permintaan, yakni "how 

responsive demand will be to a change in price" (Kotler & Armstrong, 

1996, h. 350). Permintaan menentukan batas atas dari rentang harga 

yang dimungkinkan bagi suatu produk. Permintaan akan menurun 

drastis bila harga terlalu tinggi. Biasanya terjadi hubungan yang 

terbalik antara harga dan jumlah permintaan, sehingga kurva 

permintaan bersifat negatif atau slope menurun. Namun produk 

tertentu yang dipandang bergengsi atau produk yang sulit dinilai 

kualitasnya secara objektif, bisa menghasilkan kurva permintaan 



 

 

yang positif. Ada pula pelanggan yang menggunakan harga sebagai 

indikator dari status atau kualitas produk tersebut, sehingga 

terdorong untuk membeli lebih banyak pada saat harga meningkat. 

2.7.3. Biaya dan Hubungannya dengan Volume Penjualan 

Permintaan menentukan batas atas dari kisaran harga yang layak 

dan dapat ditawarkan oleh perusahaan atas produknya, sedangkan 

biaya menentukan batas bawahnya. Biaya merupakan faktor yang 

menentukan harga minimal yang harus ditetapkan agar perusahaan 

tidak mengalami kerugian. Harga suatu produk haruslah menutupi 

biaya untuk produksi dan pemasaran barang tersebut, paling tidak 

untuk jangka panjang, sebagaimana halnya pendapatan yang layak 

dterima oleh perusahaan atas investasi yang telah dilakukan dan 

resiko yang harus ditanggungnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

PEMBAHASAN MASALAH 

 

3.1 PROFILE PERUSAHAAN 

  

PT. Indonesia AirAsia (dahulu dikenal sebagai PT. AWAIR Internasional) 

dibentuk pada September 1999 sebagai perusahaan swasta lokal di Indonesia. 

Segera setelah itu, PT. AWAIR International diambil alih oleh sekelompok investor 

swasta yang dikepalai oleh Unn Harris dan Pin Harris yang kemudian secara penuh 

mengelola seluruh perusahaan sejak Maret 2000. AWAIR mengadopsi model bisnis 

maskapai penerbangan dengan pelayanan penuh dengan beragam kelas dan 

pelayanan cabin yang lengkap. 

AWAIR memperoleh ijin bisnis penerbangan udara berjadwal pada Mei 2000, dua 

armada A310-300 diantarkan ke AWAIR. AWAIR meluncurkan penerbangan 

perdananya dari Jakarta Ke Surabaya, Medan, dan Balikpapan pada Juni 2000. Pada 

Desember 2000, AWAIR menambah armada A310-300 yang ketiga dan kemudian 

membuka rute dari Jakarta ke Singapura, Denpasar dan Ujung Pandang. 

AWAIR secara bertahap menurunkan kegiatan operasinya pada awal 2001 karena 

ketatnya kompetisi di Indonesia mengikuti kebijakan sektor penerbangan 

Indonesia. P ada pertengahan 2004, AA International Limited (“AAIL”), sebuah 

perusahaan yang 99.8 % sahamnya dimiliki oleh AirAsia Berhad, menunjukkan 

ketertarikannya terhadap AWAIR dan memulai pembicaran dengan para pemegang 

saham AWAIR untuk mengambil alih 49 % saham AWAIR. Sebagai informasi, 

AirAsia, maskapai penerbangan bertarif murah dan tanpa embel-embel yang 

terkemuka di Asia Tenggara, berhasil bekerjasama dengan Shin Corporation di 

Thailand untuk pengoperasian rute domestik dan penerbangan internasional dari 

Bangkok International Airport. 



 

 

Pada 30 Agustus 2004, AAIL memasuki kerjasama penjualan dan pembayaran untuk 

pengambilalihan saham AWAIR. Pada September 2004, AWAIR memperoleh ijin 

dari Badan Koordinasi Penanam Modal untuk mempengaruhi rencana perubahan 

kepemilikan saham AWAIR. Para pemegang saham AWAIR menyetujui masuknya 

AAIL sebagai pemegang saham baru, begitu juga penunjukkan Tony Fernandes, 

Group Chief Executive Officer AirAsia dan Kamarudin Bin Meranun, Executive 

Director, Corporate Finance and Strategic Planning AirAsia, sebagai anggota baru 

dari dewan komisaris AWAIR. 

 Pada bulan Desember 2004 dengan tim manajemen yang baru, AWAIR telah 

dibentuk ulang mengikuti model bisnis penerbangan berbiaya rendah dan 

diluncurkan kembali sebagai maskapai penerbangan bertarif rendah dan tanpa 

embel-embel untuk melayani rute domestik di Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 

Desember 2005, PT. AWAIR International mengganti nama perusahaannya menjadi 

PT. Indonesia AirAsia.  

Indonesia AirAsia sekarang telah mengoperasikan sebelas armada Boeing 737-300 

yang melayani delapan rute domestik, yaitu dari Jakarta ke Medan, Padang, 

Pekanbaru, Denpasar (Bali), Balikpapan, Surabaya, Batam dan Solo, serta lima belas 

rute internasional dari Jakarta, Bandung, Bali, Medan, Padang, Pekanbaru, Surabaya 

ke Kuala Lumpur (Malaysia), dari Jakarta ke Johor Bahru, Bangkok, Kota Kinabalu, 

Kuching dan Penang, dari Medan ke Penang (Malaysia) dan dari Bali ke Kota 

Kinabalu dan Kuching. Hingga akhir tahun 2007, Indonesia AirAsia telah 

menerbangkan lebih dari 4,3 juta tamu. 

 

3.2 KAJIAN OBJEK RISET 

 

Datuk Tony Fernandes menandai sejarah baru penerbangan komersial dengan 

meluncurkan Air Asia Berhad di Malaysia. Air Asia adalah armada penerbangan 

berbiaya rendah (low cost airline) pertama di Asia. Dengan tagline "Now Everyone 

Can Fly", Air Asia melayani kota-kota utama di 11 negara Asia. Langkah Tony ini 

meniru Southwest Airlines (Amerika Serikat). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Fernandes
http://www.airasia.com/
http://www.southwest.com/


 

 

Saat proposal konsep penerbangan murah diajukan kepada Perdana Menteri 

Malaysia, waktu itu Dr. Mahathir Mohamad, beliau mendukung, tetapi syaratnya 

harus mengakuisisi maskapai yang ada, karena ijin baru telah ditutup. Ini 

merupakan tanta ngan awal. 

Namun tidak berapa lama Tony dapat kabar bahwa Asia Air yang awalnya milik 

seorang bangsawan kaya Malaysia sedang menuju kebangkrutan, akan  dijual. Maka, 

dengan hanya 1 Ringgit Malaysia (Rp 2500) maskapai itu dibeli. Untuk itu dia dapat 

dua pesawat Boeing 737-300, tapi harus menanggung hutangnya yang hampir Rp 

100 milyar. 

Konsep penerbangan murahnya ternyata berhasil. Dalam waktu tujuh bulan 

(Desember 2002) dia sudah memperoleh pemasukan Rp 282,5 milyar, 

membukukan keuntungan Rp 48,5 milyar, dengan 1,1 juta penumpang. 

Dengan sukses ini tantangan yang menhadang di depan adalah persaingan dengan 

Malaysia Air Service (MAS), maskapai milik pemerintah Malaysia , seperti Garuda di 

Indonesia. Untuk itu Tony memilih untuk membuka rute penerbangan regional, 

keThailand dan Indonesia . Dan ini tantangan yang tidak mudah. Berbagai strategi 

dan cara dia tempuh hingga akhirnya berhasil. Ini terjadi setelah dia mendirikan 

perusahaan Air Asia Thailand, yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Thaksin, 

Perdana Menteri Thailand saat itu. 

Untuk masuk ke Indonesia Air Asia ‘beruntung,’ karena saat itu ada Awair yang 

kebetulan diambang kebangkrutan. Tony membelinya sebagai ‘pintu masuk’ 

keIndonesia . Dengan demikian maka tercapailah tujuannya menjadi maskapai 

penerbangan murah skala regional. Tapi itu belum komplit tentunya sebelum Air 

Asia bisa masuk Singapura, hub internasional di wilayah ini. 

Sebelum masuk ke Singapura, Tony masih harus memantapkan posisinya 

di Malaysiasendiri. Sebagai maskapai  penerbangan murah (LCC) efisiensi adalah hal 

pokok. Karena itu Air Asia  perlu punya lapangan terbang sendiri yang biaya 

operasinya juga murah. Tony berencana membangun bandara Subang yang letaknya 

tak jauh dari Kuala Lumpur . Tapi keinginan ini langsung ditentang oleh pengelola 

dan serikat pekerja Kuala Lumpur International Airport (KLIA), karena akan 

mengancam cita-cita KLIA menjadi pusat (hub) regional, bersaing dengan Changi 

Airport, Singapura. Setelah melalui perjuangan yang alot dengan Kementerian 

Perhubungan, akhirnya Air Asia mendapat terminal khusus di KLIA. Walau kurang 

happy, karena kepadatan jadwal penerbangan membuat banyak waktu pesawat 

menunggu, yang berarti pemborosan bahan bakar. Tapi apa boleh buat. 



 

 

Persaingan atau kadang konflik dengan MAS tak dapat dihindarkan. Bisa 

diperkirakan MAS pasti cemburu  dengan kehadiran pesaing. Walaupun Tony 

berkali-kali menyatakan bahwa pangsa pasarnya berbeda, karena dia fokus pada 

kelas yang sebelumnya tidak membayangkan dirinya naik pesawat terbang. Maka 

tatkala MAS juga membuka penerbangan murah, dia teriak. Dia menyatakan itu 

tidak fair, karena MAS kan mendapat subsidi pemerintah. 

Tapi perjuangan yang paling seru adalah bagaimana Air Asia bisa masuk Singapura.  

Ini adalah perjuangan panjang yang akhirnya dimenangkannya. Walau faktor 

eksternal turut mendukung, terutama dengan masuknya saham Temasek, 

perusahaan holding milik pemerintah Singapura, ke Air Asia Thailand, setelah 

Thaksin runtuh. 

kiat sederhana saja, yang entah kenapa hanya Air Asia yang melakukan, atau yang 

pertama. Yaitu, menjual kursi yang menurut statistik rute dan waktunya, memang 

tidak kemungkinan besar kosong. Jadi kalau tidak dijual murah juga kosong. Lha 

kenapa tidak dijual murah via internet, sebagai sarana promosi. 

 

Pola Beroperasi 

Kegiatan operasional AirAsia mengikuti pola operasi sebagai berikut : 

 Harga hemat, tanpa embel embel 

Harga AirAsia selalu lebih rendah dibandingkan maskapai lainnya. Layanan jasa 

seperti ini sangat cocok bagi penumpang yang hanya ingin terbang tanpa embel 

embel makanan, tanpa layanan airport lounge, tanpa mengikuti program loyalty 

frequent flyer miles. Semua ini lebih baik di tukar dengan harga kursi yang 80% jauh 

lebih murah dibandingkan dengan mengikutsertakan layanan layanan tersebut. 

 

Tidak memberikan makanan atau minuman. Namun AirAsia mempunyai 'Snack 

Attack', yang menyajikan berbagai macam pilihan lezat untuk makanan dan 

minuman dengan harga yang terjangkau dan hanya untuk para tamu AirAsia. Tamu 

dapat membelinya di dalam pesawat. 

 Frekuensi Terbang Tinggi 

Frekuensi terbang AirAsia yang tinggi bertujuan untuk kenyamanan para tamu. 

Maskapai inimempraktekkan pola 25 menit untuk tinggal landas, dimana 

merupakan yang paling cepat di Asia, sehingga menghasilkan utilisasi pesawat yang 

tinggi, biaya makin rendah dan produktivitas staf/maskapai yang makin meningkat. 



 

 

 Untuk Kenyamanan Tamu 

AirAsia berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang nyaman untuk membuat 

perjalanan lebih mudah. Tamu dapat melakukan pembelian dengan kenyamanan 

berikut : 

o Call Center (Pusat Layanan Telepon)  - Berdiri pada bulan februari 

2004, Call Center AirAsia berlokasi di Halim Perdana Kusuma dengan 

60 layanan sambungan telepon untuk kenyamanan para tamu dalam 

membeli penerbangan.  

o Terbang tanpa tiket - Diluncurkan pada tanggal 18 April 2002, 

konsep ini melengkapi layanan pembelian dari Internet booking 

AirAsia dan layanan Call Center dengan menyediakan alternatif murah 

biaya dari tiket cetak asli. Tamu tidak lagi perlu repot repot untuk 

mengambil tiket!  

o Beli lewat Internet - sebagai maskapai pertama yang 

memperkenalkan layanan ini di Asia, AirAsia menawarkan cara baru 

yang nyaman dalam membeli kursi AirAsia melalui 

website www.airasia.com.Tidak perlu telepon, tidak perlu 

antri. www.airasia.com di luncurkan pada tanggal 10 Mei 2002, dan 

sekarang tersedia dalam 6 bahasa - English, Bahasa Malaysia, 

Mandarin, Thai dan Bahasa Indonesia. 

o Reservasi dan kantor penjualan - Tersedia di bandara dan di kota 

untuk kenyamanan bagi tamu yang ingin datang langsung.  

o Travel agent resmi - AirAsia juga memperkenalkan layanan online 

B2B kepada travel agent. Fitur berbasis internet dengan informasi 

ketersediaan kursi secara real time yang pertama di Asia. Travel agent 

dapat melakukan pembayaran secara virtual melalui kartu kredit. 

o Layanan pelanggan untuk lebih baik - AirAsia secara terus menerus 

cari mencari cara untuk melayani lebih baik dan memberikan 

penghematan lebih lagi kepada tamu nya. 

 Keamanan yang utama 

AirAsia (PT. IAA) melakukan pemeriksaan rutin pesawatnya di hangar Garuda 

Maintenance Facilities (GMF). Kegiatan in merupakan komitmen kepada masyarakat 

bahwa Indonesia AirAsia selalu patuh pada ketentuan keselamatan penerbangan. 

http://www.airasia.com/
http://www.airasia.com/


 

 

Saat ini GMF sudah memiliki approval EASA (sertifikasi dari authority Eropa) dan 

FAA (sertifikasi dari authority Amerika) yang berarti kualitas perawatan pesawat di 

GMF sudah diakui oleh dunia internasional 

 Optimalisasi biaya 

AirAsia berusaha keras untuk memaksimalkan keuntungan melalui harga hematnya 

dengan layanan berkualitas. Maskapai berusaha mengoptimalisasi biaya dengan 

cara tinggal landas dalam waktu yang singkat, tidak memberikan layanan embel 

embel seperti makanan dan minuman, menggunakan satu tipe pesawat untuk 

menghemat biaya pelatihan, dan semua ini penghemata ini dikembalikan kepada 

pelanggan dengan memberikan harga yang sangat hemat. 

 

3.3 APLIKASI PENERAPAN KAJIAN TERHADAP OBJEK/KASUS 

3.3.1 Bagaimana maskapai Air Asia dapat bersaing harga dengan maskapai lain 

dan menjadi titik tolak meningkatnya market share produk. 

 

AirAsia bukan kisah sukses biasa. Dari nol, low-cost carrier asal Malaysia itu 

sekarang siap go global. Sekarang AirAsia telah memiliki 52 pesawat, 

mengoperasikan sekitar 2.500 penerbangan per minggu, dan mengangkut 

lebih dari 30 juta penumpang. Jumlah penumpang mereka per tahun disebut 

telah menyalip angka yang diraih Singapore Airlines. Padahal, dalam lima 

tahun terakhir, mereka harus menghadapi tantangan-tantangan berat, 

seperti aturan pemerintah (yang melindungi airline milik pemerintah), 

tsunami, rekor tinggi harga bahan bakar, sampai penyakit SARS.  

Rahasia sukses itu ada pada kehebatan AirAsia menekan cost, yang kemudian 

terus menekan harga tiket. 

 Berdasarkan catatan informasi dari SURABAYA.KABARBISNIS.COM 

fasilitas yang dimiliki maskapai penerbangan itu di sekitar Low-Cost Carrier 

Terminal-Kuala Lumpur International Airport (LCCT-KLIA). Kalau naik 

AirAsia ke Malaysia, kita memang tidak mendarat di bandara utama KLIA 

yang mewah dan megah. Kita mendarat di Terminal LCC yang jauh lebih 

sederhana. Perbandingan mudahnya, Terminal LCC itu mirip dengan 



 

 

Bandara Juanda lama di Surabaya. Air conditioning-nya tidak memadai, 

ruang tunggu menjadi satu, dan tidak ada belalai yang menghubungkan 

pesawat dengan terminal. Turun dari pesawat, penumpang berjalan kaki ke 

terminal. Begitu sebaliknya.  

Terminal sederhana itu dibuka pada Maret 2006 dengan kapasitas 10 juta 

penumpang per tahun. Sekarang sudah hampir overcapacity sehingga benar-

benar terasa seperti Bandara Juanda lama di Surabaya. Dalam waktu dekat, 

mungkin Terminal LCC bakal di-upgrade untuk meng-handle 15 juta 

penumpang per tahun.  

Tidak jauh dari terminal itu, maskapai penerbangan tersebut juga memiliki 

AirAsia Academy. Untuk memenuhi kebutuhan pilot yang terus berkembang, 

maskapai penerbangan itu memang menangani sendiri pelatihan para pilot. 

Di fasilitas tersebut terlihat empat unit simulator.  

Soal pengembangan AirAsia sebagai global brand, Fernandes menyatakan 

terinspirasi dari kiprah Coca-Cola. Merek soft drink itu ada di mana-mana di 

dunia. Dan, Fernandes ingin mencapai sukses yang sama. Sekarang di Asia, 

tidak lama lagi global. Untuk penerbangan lebih jauh, mereka menyiapkan 

AirAsia X yang diluncurkan Januari lalu. Rencananya, unit baru ini mulai 

beroperasi pada 2008 dan melayani penerbangan di kawasan Tiongkok, 

India, Eropa, Australia, dan Timur Tengah.  

Fernandes menegaskan, saat ini low-cost carrier sudah tak boleh 

diremehkan. ’’Semua perusahaan memiliki kesempatan yang sama 

 Untuk perbandingan dengan lion air yang mungkin telah lebih cepat 

masuk ke pasar, Harga kedua penerbangan ini (beda tipis).   Lion Air sedikit 

lebih mahal, bahkan pada kelas promo, namun dengan bagasi lebih leluasa, 

25 kg.  Air Asia sedikit lebih murah, dengan bagasi pilihan 15, 20 atau 25 kg, 

dan tambahan biaya untuk pilihan tersebut (dengan keseluruhan hasil tetap 

lebih murah).  Bagi yang tak mau report dengan urusan hitung-hitung per-

bagasi-an, saya pikir Lion Air adalah pilihan menarik.  Sampai di sini, saya 

pikir harga bukanlah faktor differensiator dalam kasus ini, kecuali bagi 

pelanggan yang berprinsip saving for every penny.   



 

 

 Air Asia menonjolkan ini, dengan no fuel surcharge,  dan betapa 

bangganya Tony Fernandes mengatakan kantornya adalah yang terkecil (dan 

tentu terhemat) di antara seluruhairlines di dunia. Ia juga memilih  pesawat 

berusia karena start-up costnya lebih murah,  investor obligation juga lebih 

rendah. Air Asia nampaknya lebih lihai dan berhasil mendongkrak wallet 

share penumpangnya.  Indikator Rp Customer Spending dalam pesawat 

memang merupakan   salah satu KPI yang di-exercise dengan baik oleh Lion 

Air dan Air Asia. 

 

  AirAsia tergolong maskapai penerbangan baru. Walaupun 

sebenarnya sudah didirikan sejak tahun 1993, AirAsia bisa dibilang baru 

benar-benar lahir sejak Desember 2001. Ketika itu, Tony Fernandes lewat 

perusahaan Tune Air Sdn Bhd-nya membeli AirAsia dari pemilik lama, DRB-

Hicom, sebuah konglomerasi yang dimiliki oleh Pemerintah Malaysia, senilai 

hanya 1 ringgit Malaysia! 

 

Ini bisa terjadi karena AirAsia saat itu memiliki utang yang luar biasa 

besarnya. Fernandes kemudian berhasil melakukan corporate turnaround 

dan membuat AirAsia mulai meraup keuntungan sejak tahun 2002. 

 

Strategi utama yang dibuat Fernandes adalah dengan menentukan 

positioning AirAsia sebagai low fares airlines. Ketika di-relaunch, AirAsia 

langsung menyodorkan tarif promosi sebesar 1 ringgit Malaysia! 

AirAsia juga memelopori penggunaan internet sebagai channel. Ini jelas 

dapat menekan biaya karena berarti AirAsia tidak perlu mengeluarkan 

komisi untuk travel agent. 

 

Iklan-iklannya juga bersifat langsung, hanya menampilkan rute penerbangan 

beserta tarifnya yang murah; dan konsisten dengan warna merah sebagai 

warna korporatnya. Untuk memperkuat mereknya, AirAsia pun tidak segan-



 

 

segan mensponsori klub sepak bola Manchester United dan tim Formula Satu 

AT&T Williams. 

 

BAB IV 
PENUTUP 

 

 
Maskapai penerbangan yang terdepan di Asia ini didirikan dengan impian 

untuk membuat semua orang dapat terbang dengan pesawat. Sejak 2001, AirAsia 
telah dengan mulus mendobrak norma bepergian keliling dunia dan telah 
meningkatkan posisinya menjadi yang terbaik di dunia. Dengan jaringan rute yang 
membentang di lebih dari 20 negara, AirAsia terus membangun jalur menuju 
penerbangan berbiaya hemat dengan solusi inovatif kami, proses yang efisien dan 
pendekatan Air Asia terhadap dunia bisnis yang penuh dengan semangat. Bersama 
dengan perusahaan rekanan seperti AirAsia X, Thai AirAsia dan Indonesia AirAsia, 
Dan Indonesia Air Asia siap membawa konsep terbang dengan biaya hemat ke level 
yang baru dan menembus level strategi untuk pasar global sesuai dengan slogan Air 
Asia : "Sekarang Siapapun Bisa Terbang (Now Everyone Can Fly)" 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


