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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang perindustrian 

dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa 

yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas 

yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas 

ruang gerak arus transaksi barang dan jasa. Tetapi disisi lain, dapat 

mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang 

dan konsumen berada diposisi yang lemah, yang menjadi objek aktivitas bisnis 

untuk meraup keuntungan yang sebesar besarnya oleh pelaku usaha melalui 

berbagai promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian yang baku yang 

merugikan konsumen.1 

Keadaan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan mengharuskan 

adanya moda transportasi masal lintas pulau yang efisien.Tingginya mobilitas 

penduduk adalah salah satu alasan dimana efisiensi waktu harus menjadi prioritas 

utama. Dan moda transportasi udara dinilai pilihan tepat sebagai solusi 

transformasi antar daerah yang sarat akan efisiensi waktu dan diharapkan dapat 

mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempererat hubungan antar bangsa.  

                                                             
1 Ahmadi, 2003, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 37 
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Moda transportasi udara yang sarat akan teknologi modern idealnya 

berkomitmen dalam ketepatan waktu dan profesional dalam menangani dan 

melayani konsumen atau pelanggannya. Namun belakangan ini banyak 

perusahaan maskapai penerbangan yang kurang memperhatikan hal tersebut dan 

lebih mengutamakan rendahnya tarif sebagai strategi pemasaran. Hal lain yang 

menjadi alasan mengapa banyak maskapai penerbangan yang belum mampu 

memegang komitmen dalam mencapai ketepatan waktu adalah faktor cuaca dan 

topografi Indonesia yang sulit untuk diperkirakan dan sering berubah ubah. 

Penumpang sebagai konsumen wajib mengetahui alasan bilamana terjadi 

suatu keterlambatan pemberangkatan ataupun kedatangan pesawat udara, dan 

ketidaknyamanan ataupun kerugian yang ditimbulkan atas keterlambatan tersebut 

menjadi tanggung jawab perusahaan maskapai penerbangan sebagai pengangkut. 

Tanggung jawab pengangkut terhadap sebuah keterlambatan adalah 

mengenai tanggung jawab moril dan materiil serta rasa aman dan nyaman pada 

saat konsumen menunggu keberangkatan yang mengalami 

keterlambatan.Tanggung jawab tersebut sudah seharusnya medapat perhatian 

khusus dari pemerintah selaku penanggung jawab yang juga pembuat regulasi 

untuk kepentingan bersama. 

Secara yuridis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh maskapai 

penerbangan keterlambatan karena kesalahan pengangkut tidak membebaskan 

perusahaan angkutan udara niaga berjadwal terhadap pemberian kompensasi 
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kepada calon penumpang dalam bentuk. Kewajiban pengangkut sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 35 huruf b, untuk keterlambatan karena kesalahan 

pengangkut tidak membebaskan perusahaan angkutan udara niaga berjadwal 

terhadap pemberian kompensasi kepada calon penumpang dalam bentuk  yang 

tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 

36 yaitu :  

a. Keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan 

puluh) menit, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib 

memberikan minuman dan makanan ringan 

b. Keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) menit sampai dengan 180 

(seratus delapan puluh) menit, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal 

wajib memberikan minuman, makanan ringan, makan siang atau malam 

dan memindahkan penumpang ke penerbangan berikutnya atau ke 

perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, apabila diminta oleh 

penumpang. 

c. Keterlambatan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) menit, perusahaan 

angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan minuman, makanan 

ringan, makan siang atau malam dan apabila penumpang tersebut tidak 

dapat dipindahakan ke penerbangan berikutnya atau ke perusahaan 

angkutan udara niaga berjadwal lainnya, maka kepada penumpang tersebut 



4 

 

wajib diberi fasilitas akomodasi untuk dapat diangkut pada penerbangan 

hari berikutnya. 

d. Apabila terjadi pembatalan penerbangan, maka perusahaan angkutan udara 

niaga berjadwal wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya 

dan apabila penumpang tersebut tidak dapat dipindahkan ke penerbangan 

berikutnya atau ke perusahaan angkutan udara niaga berjadwal lainnya, 

maka kepada penumpang tersebut wajib diberikan fasilitas akomodasi 

untuk dapat diangkut pada penerbangan hari berikutnya. 

e. Apabila dalam hal keterlambatan sebagaimana tercantum dalam hurf b dan 

c serta pembatalan sebagaimana tercantum dalam huruf d, penumpang 

tidak mau terbang menolak diterbangkan, maka perusahaan angkutan udara 

niaga berjadwal harus mengembalikan harga tiket yang telah dibayarkan 

kepada perusahaan . 

Masalah mendasar lain yang berhubungan dengan tanggung jawab yang 

perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah adalah mengenai jumlah dan 

besar tanggung jawab terhadap kerugian, dimana besarnya disesuaikan dengan 

kondisi dan tingkat inflasi yang berlaku sekarang dan masa mendatang, sehingga 

perlindungan terhadap penumpang sebagai pihak pengguna jasa perusahaan 

maskapai penerbangan disatu pihak dan pihak perusahaan maskapai penerbangan 

sebagai pengangkut dilain pihak dapat diwujudkan untuk menjamin kepastian 

hukum dalam masalah pelaksanaan tanggung jawab bagi para pihak. Secara 
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yuridis tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen diatur dalam UU 

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 yaitu :  

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan atau jasa yang dihasilkan 

(2) Ganti rugi sebagai mana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian 

uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara 

nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi 

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 

tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 

merupakan kesalahan konsumen. 

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) Undang Undang Perlindungan 

Konsumen, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi2:  

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan 

2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran dan 
                                                             
2 Ahmadi, 2003, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 37 
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3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen 

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan atau jasa yang cacat 

bukan merupakan satu satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini 

berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang 

dialami konsumen. 

Penyebab  keterlambatan bisa dikarenakan oleh berbagai soal, Pemerintah 

mengelompokan  menjadi enam kelompok, keterlamabatan niaga, teknik, 

operasional, cuaca, airport, dan faktor lain. Data yang dikeluarkan kementrian 

perhubungan menunjukkan sebagian besar keterlambatan penerbangan (77,11% 

atau 7925 penerbangan) justru akibat faktor operasional. Faktor operasional 

tersebut misalnya adalah lambatnya pembuatan dokumen penerbangan, 

pengaturan awak pesawat yang kurang baik, pengisian bahan bakar.  Faktor 

terbesar kedua adalah faktor teknik yaitu 13,31 faktor atau 1.368 penerbangan. 

Faktor teknis misalnya adalah kerusakan pesawat, proses perbaikan dan 

menunggu suku cadang dari tempat lain. Peringkat maskapai penerbangan dari 

rata rata ketepatan waktu terburuk tahun 2011 adalah 3: 

1. Lion Air dan Wings Air (70,16 %) 

2. Batavia Air   (70,53%) 

3. Merpati Nusantara  (72,36%) 

4. Indonesia Air Asia  (72,90%) 

5. Sriwijaya Air  (76,17%) 
                                                             
3 “Dosa Maskapai Penerbangan Indonesia”. Tabloid Angkasa , Edisi XII , Desember 2011 , Hal 120 
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6. Garuda Indonesia   (86,22%) 

Bandar Udara Ngurah Rai Bali adalah salah satu bandara yang memiliki air 

traffic yang cukup tinggi, karena lokasi Bali sebagai tujuan wisata dunia yang 

mana sangat mungkin terjadi keterlambatan keberangkatan penerbangan yang 

dikarenakan berbagai alasan, baik alasan operasional bandara, operasional 

maskapai penerbangan, cuaca ataupun sebab lain. Menurut observasi peneliti 

contoh kasus yang pernah terjadi di bandar udara Ngurah Rai Bali bulan 

november tahun 2011 lalu adalah ditutupnya landas pacu Bandar Udara Ngurah 

Rai Bali selama empat jam untuk menyambut kedatangan presiden Amerika 

Serikat Barrack Obama yang mengikuti KTT Asia Timur ke 19 yang dilakukan 

di Bali. Sterilisasi ini membuat jadwal pesawat yang akan diberangkatkan 

menjadi tertunda dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan, namun 

tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang yang mengalami 

keterlambatan akibat penyebab ini  berbeda satu dengan yang lainnya. Baik 

sekedar memberikan air putih, memberikan makan ringan, memberikan hot meal, 

menawarkan pengembalian harga tiket yang telah dibayarkan namun ada 

maskapai penerbangan yang tidak melakukan apapun dikarenakan perusahaan 

menganggap keterlambatan bukan dikarenakan operasional perusahaan 

penerbangan. 
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Menurut pengalaman dari peneliti salah satu maskapai penerbangan yang 

mengalami keterlambatan keberangkatan saat kedatangan Barack Obamma 

adalah Garuda Indonesia, dimana jadwal keberangkatan penerbangan mundur 

lebih dari 180 menit. Tanggung jawab yang dilakukan oleh maskapai Garuda 

Indonesia yaitu menyediakan makanan Hot Meal serta memberikan pilihan 

kepada penumpang yang ingin memindahkan keberangkatannya di hari 

selanjutnya atau menguangkan kembali harga tiket yang dibeli. 

Pengalaman lain yang pernah dialami oleh peneliti mengenai keterlambatan 

keberangkatan dari bandar udara Ngurah Rai Bali adalah keterlambatan 

keberangkatan maskapai penerbangan Lion Air pada bulan januari dimana 

banyak terdapat penerbangan tambahan dari dan ke bandar udara Ngurah Rai 

Bali. Pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh petugas darat Lion Air 

adalah menyediakan makanan dan minuman ringan namun jumlahnya tidak 

sesuai dengan jumlah penumpang yang ada. Hal tersebut terjadi dikarenakan 

alasan cuaca di perjalanan yang kurang baik. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul 

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUT 

ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DOMESTIK TERHADAP 

PENUMPANG YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN KEBERANGKATAN 

DARI BANDAR UDARA NGURAH RAI BALI DITINJAU DARI KEPUTUSAN 

MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 25 TAHUN 2008 TENTANG 

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA 
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B. Permasalahan 

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab perusahaan pengangkut angkutan 

udara terhadap penumpang yang mengalami keterlambatan keberangkatan 

dari bandar udara udara Ngurah Rai Bali ditinjau dari Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan 

Udara? 

2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam 

pemenuhan tanggung jawab perusahaan pengangkut angkutan udara apabila 

terjadi keterlambatan keberangkatan penerbangan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Memperoleh gambaran mengenai tanggung jawab pengangkut angkutan udara 

dalam hal ini perusahaan maskapai penerbangan terhadap penumpang apabila 

terjadi keterlambatan keberangkatan yang terjadi di Bandar Udara Ngurah Rai 

Bali ditinjau dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara dan Peraturan lain yang berkaitan 

dengan pemenuhan tanggung jawab pengangkut angkutan udara terhadap 

penumpangnya 

2. Memperoleh gambaran mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat 

dalam pemenuhan tanggung jawab perusahaan pengangkut angkutan udara 

apabila terjadi keterlambatan keberangkatan penerbangan. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan wawasan kepustakaan dibidang hukum pengangkutan 

menyangkut pemberian kompensasi terhadap penumpang oleh perusahaan 

pengangkut angkutan udara sesuai dengan Undang Undang dan Peraturan 

yang berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab pengangkut angkutan 

udara terhadap penumpangnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a.  Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan serta 

kepustakaan mengenai kompensasi terhadap penumpang oleh perusahaan 

pengangkut angkutan udara sesuai dengan Undang Undang dan Peraturan 

yang berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab pengangkut angkutan 

udara terhadap penumpangnya, selain itu penilitian ini dimaksudkan 

menjadi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kemanfaatan bagi perusahaan 

pengangkut angkutan udara agar mengetahui bentuk kompensasi dan 

tanggung jawab perusahaan pengangkut angkutan udara terhadap 
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penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan sesuai dengan 

Undang Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan pemenuhan 

tanggung jawab dan pemenuhan kompensasi perusahaan pengangkut 

angkutan udara terhadap penumpang yang mengalami keterlambatan. 

c. Masyarakat 

Penilitian ini diharapkan dapat memberi kemanfaatan bagi masyarakat 

luas khususnya penumpang sebagai pengguna jasa mengenai hak 

kompensasi yang harus diberikan apabila terjadi keterlambatan 

penerbangan sesuai dengan Undang Undang dan Peraturan yang berkaitan 

dengan pemenuhan tanggung jawab dan pemenuhan kompensasi 

perusahaan pengangkut angkutan udara terhadap penumpang yang 

mengalami keterlambatan. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pemaparan suatu pernyataan yang 

ada dilapangan. Pada penelitian yuridis sosiologis, hukum dikonsepkan 

sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel sosial yang 

lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris, dikaji dalam 

variabel bebas atau  independent variable yang menimbulkan pengaruh dan 
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akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian 

hukum sosiologis.4 

Pendekatan yuridis sosiologis dalam pengkajian hukum memiliki sisi 

lain yaitu hukum dalam kenyataannya didalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan, bukan kenyataan dalam bentuk pasal dalam perundang-

undangan, melainkan sebagaimana hukum dioperasikan oleh masyarakat 

dalam kehidupan sehari hari.5  

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana 

penulis memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan mengenai 

pelaksanaan dari tanggung jawab perusahaan pengangkut angkutan udara 

terhadap penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan dari Bandar 

Udara Ngurah Rai Bali. 

Dalam penelitian sosiologis, definisi operasionalnya dapat diambil dari 

peraturan perundang undangan , khususnya terhadap penelitian yang hendak 

meneliti efektivitas suatu undang undang. Pengolahan data dalam penelitian 

sosiologis dapat dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.6 Tinjauan 

yuridis mengacu kepada peraturan perundang undangan maupun keputusan 

menteri yang berlaku, tinjauan sosiologis mengacu pada kejadian dan fakta 

fakta yang terjadi di lokasi penelitian. 

 
                                                             
4Amirudin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 133. 
5 Nawawi, 1987,  Metodologi Penelitian Bidang Sosial, UGM Press, hlm 35. 
6Amirudin, 2003, op.cit, hlm. 134. 



13 

 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di Bandar Udara Ngurah 

Rai Bali, karena merupakan salah satu Bandar Udara Internasional yang 

memiliki lalu lintas udara yang sangat padat dan salah satu rute favorit 

konsumen maupun perusahaan penerbangan dalam dan luar negeri yang 

dalam  penyelenggaraan kegiatan pengangkutan dan kebandaraan pernah 

terjadi adanya penundaan keberangkatan pesawat udara. 

3. Jenis Sumber Data 

Untuk memecahkan isu hukum serta memberikan preskripsi mengenai 

apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitan 

dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder.Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang 

undangan .Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen resmi.7 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, 

yang berupa wawancara langsung dengan responden untuk mengetahui 

pelaksanaan tanggung jawab perusahaan pengangkut angkutan udara 

terhadap penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan serta 

                                                             
7Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Press, Surabaya, hlm. 141. 
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dokumen yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab serta pemberian 

kompensasi oleh perusahaan pengangkut angkutan udara terhadap 

penumpang yang mengalami keterlambatan keberangkatan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder antara lain mencakup dokumen resmi, buku, laporan 

hasil penelitian dan sebagainya. Ciri dari data sekunder pada umumnya 

dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera. Baik 

bentuk dan maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti 

peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak memiliki pengawasan 

terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.8 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah perundang undangan yang 

terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan pengangkut 

angkutan udara dalam pemenuhan hak penumpang sebagai konsumen yang 

mengalami keterlambatan yaitu: 

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 Tentang 

Penyelenggaraan Angkutan Udara 

2. Undang Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan 

3. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 

4. Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

                                                             
8Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Metode Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 12. 
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Serta buku buku yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab 

pengangkut angkutan udara terhadap penumpang yang mengalami 

keterlambatan penerbangan. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Populasi dan Sampel Responden 

Masalah sampling dalam penelitian, berawal dari kehendak peneliti 

untuk mereduksi objek penelitiannya, artinya peneliti tidak bermaksud 

meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, 

melainkan hanya sebagian saja dari objek, gejala atau peristiwa tersebut 

dan menggeneralisasikan hasil penelitiannya, artinya kesimpulan penelitian 

akan digeneralisasi terhadap semua objek, gejala atau peristiwa yang lebih 

luas.9 

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk 

gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri ciri yang sama 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. 

Jika sampel bersifat homogen maka jumlah sampelnya kecil, jika sampel 

bersifat heterogen maka keheterogenannya harus diperhatikan, karena 

sampel yang diambil harus dapat mencerminkan atau mewakili populasi. 

Dalam berbagai literature metodologi penelitian tidak ditentukan berapa 

                                                             
9 Amirudin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 95 
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besar sampel yang diambil namun semakin besar sampel yang diambil 

maka semakin mencerminkan populasi.10. 

Teknik sampel purposif yaitu pemilihan sekelompok subjek atas ciri-

ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut yang erat 

dengan ciri-ciri atau sifat sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya.11 

1. Populasi dan Sampel Maskapai Penerbangan 

Populasi maskapai penerbangan dalam penelitian ini adalah seluruh 

maskapai penerbangan berjadwal domestik yang mengalami 

keterlambatan di Bandar Udara Ngurah Rai Bali, dan sampel maskapai 

penerbangan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposif 

menurut obervasi peneliti yaitu maskapai penerbangan Garuda 

Indonesia, dan maskapai penerbangan Merpati Nusantara dengan alasan 

sering atau pernah mengalami keterlambatan keberangkatan dari Bandar 

Udara Ngurah Rai Bali. Alasan purpusif lainnya mengenai adanya 

klasifikasi atau tingkatan mengenai pelayanan penumpang oleh 

maskapai pernerbangan di Indonesia, tingkatan tersebut adalah full 

service dan medium service. Garuda Indonesia menjadi sampel dari 

maskapai penerbangan full service airline, Merpati Nusantara menjadi 

sampel dari maskapai penerbangan medium service airline Populasi dan 

Sampel Responden 

                                                             
10 Amirudin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 102 
11 Ibid, hlm. 106 
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a. Sampel responden dari maskapai penerbangan yang ditentukan 

dengan teknik purposif adalah petugas darat ground handling dari 

maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Merpati Nusantara, 

dikarenakan petugas darat memiliki kewenangan untuk menjawab 

permasalahan yang terjadi mengenai pelaksanaan tanggung jawab 

maskapai penerbangan yang mengalami keterlambatan 

keberangkatan, yaitu Ida Bagus Surya petugas darat maskapai 

penerbangan Garuda Indonesia, Bayu petugas darat Merpati 

Nusantara. 

b. Sampel responden penumpang adalah pelanggan Garuda Indonesia 

dan Merpati Nusantara yang mengalami keterlambatan 

keberangkatan dari Bandar Udara Ngurah Rai yang dipilih 

sebanyak 10 (sepuluh) orang yang dapat ditemui dilokasi penelitian 

karena pelanggan memahami betul karakter dan juga service dari 

sebuah maskapai penerbangan antara lain Ibu Arianti, Ibu Astri, 

Bapak Edi, Ibu Sunarti dan Bapak Budi pelanggan Garuda 

Indonesia,  Bapak Arafat, Ibu Liliana, Bapak Markus, Bapak 

Agung, dan Bapak Ali pelanggan Merpati Nusantara. 
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b. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Metode wawancara dilakukan dengan cara mengadakan wawancara 

langsung kapada responden yang telah ditentukan sebelumnya guna 

memperoleh data dan informasi yang diperlukan. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencatat 

dokumen dan fakta di lokasi penelitian mengenai hal yang berkaitan 

dengan keterlambatan penerbangan serta tanggung jawab perusahaan 

pengangkut angkutan udara terhadap penumpang yang mengalami 

keterlambatan penerbangan 

3. Partisipatif 

Teknik Partisipatif dilakukan dengan cara ikut serta secara langsung di 

lokasi penelitian dengan menjadi pelanggan dari perusahaan pengangkut 

angkutan udara yang mengalami keterlambatan keberangkatan dari 

Bandar Udara Ngurah Rai Bali. 

4. Kepustakaan 

Studi Kepustakaan dilakukan untuk mendukung pengumpulan data dari 

referensi atau buku serta perundang undangan yang ada kaitannya 

mengenai tanggung jawab pengangkut angkutan udara yang mengalami 

keterlambatan penerbangan. 
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5. Metode Analisa Data 

Setelah mendapat data dan fakta yang dipelukan, maka penulis 

melakukan analisa data dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu 

menggunakan penggambaran dan penjabaran guna memperoleh kesimpulan. 

Selanjutnya menerangkan dan menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab 

pengangkut angkutan udara terhadap penumpang yang mengalami 

keterlambatan keberangkatan. Serta  mengaitkan data yang didapat di lokasi 

penelitian dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2008 

Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, Undang undang No.1 Tahun 2009 

Tentang Penerbangan. Undang undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen juga dikaitkan dengan penelitian ini karena memiliki 

keterkaitan dengan hak penumpang yang mengalami keterlambatan 

keberangkatan, dan kemungkinan terjadinya wanprestasi akan dikaitkan 

dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.  

F. Sistematika Penulisan 

Untuk membahas permasalahan agar tersusun dengan baik dan benar, maka 

penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, 

rumusan permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan penelitian dan kepustakaan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai bahan-bahan teori, pendapat 

para pakar, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang 

berlaku, tentang masalah yang diteliti. 

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan pembahasan dari hasil penelitian serta 

pembahasan yang merupakan sub-sub atas permasalahan yang 

diajukan dengan melakukan analisis atas hasil penelitian yang 

diperoleh dari lapangan yang berkenaan pada permasalahan berdasar 

pada teori atau kajian pustaka, Permasalahan yang terjadi mengenai 

pelaksanaan tanggung jawab perusahaan pengangkut angkutan udara 

terhadap penumpang yang mengalami keterlambatan keberangkatan 

ditinjau dari Undang Undang dan peraturan yang berlaku serta faktor 

pendukung atau penghambat dalam pemenuhan tanggung jawab 

perusahaan pengangkut angkutan udara apabila terjadi keterlambatan. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil analisa dan 

pembahasan dari penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian serta 

memuat saran yang dapat dijadikan rekomendasi kepada pihak yang 

terkait dalam penilitian ini. 

 


