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Jenis penelitian yang lakukan ini adalah penelitian survey, dimana peneliti melakukan 

observasi dalam pengumpulan data, peneliti hanya mencatat data seperti apa adanya, 

menganalisis dan menafsirkan data tersebut yang dilakukan pada jasa penerbangan 

Sriwijaya Air Jurusan Malang-Jakarta dengan judul “Analisis Pengaruh Variabel 

Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Pada Penumpang 

Jasa Penerbangan Sriwijaya Air Jurusan Malang-Jakarta) ”.  

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui variabel bauran pemasaran 

berpengaruh terhadap kepuasan penumpang jasa penerbangan Sriwijaya Air Jurusan 

Malang-Jakarta dan kedua, untuk mengetahui variabel bauran pemasaran yang 

memberikan kontribusi terbesar terhadap kepuasan penumpang jasa penerbangan 

Sriwijaya Air Jurusan Malang-Jakarta. Kegunaan penelitian yang ingin dicapai 

khususnya bagi perusahaan yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan kebijakan-kebijakan khususnya dalam hal bauran pemasaran yang efektif 

agar dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan regresi logistik. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel bauran pemasaran yang meliputi variabel produk, harga, 

promosi, saluran distribusi, people dan process berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan para penumpang jasa penerbangan Sriwijaya Air Jurusan Malang-

Jakarta. Dari variabel bauran pemasaran, saluran distribusi memberikan kontribusi 

terbesar terhadap kepuasan para penumpang jasa penerbangan Sriwijaya Air Jurusan 

Malang-Jakarta. 

Berdasarkan hasil kesimpulan dari hasil penelitian, maka diajukan beberapa saran 

yaitu diharapkan bagi pengelola jasa penerbangan Sriwijaya Air Jurusan Malang-

Jakarta untuk lebih memberikan kemudahan bagi calon penumpang untuk 

menggunakan jasa penerbangan Sriwijaya Air Jurusan Malang-Jakarta. Langkah 

nyata yang dapat dilakukan yaitu dengan memperbanyak jumlah agen tiket resmi 

sehingga dapat memberikan kemudahan bagi calon penumpang untuk mendapatkan 

tiket yang mereka butuhkan. Selain itu diharapkan dalam pemilihan lokasi agen tiket 

diharapkan pada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau baik menggunakan 

kendaraan pribadi atau umum dengan harapan para calon penumpang dapat dengan 

mudah untuk menjangkau lokasi tersebut. Diharapkan pada agen tiket resmi untuk 

memberikan informasi secara jelas mengenai jadwal keberangkatan sehingga para 

calon penumpang dapat berangkat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Bagi 

peneliti lain yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini diharapkan untuk 

menyempurnakannya yaitu dengan menggunakan variabel lain yang berpengaruh 

terhadap kepuasan penumpang dan diharapkan untuk menambah jumlah sampel 

penelitian. 

 

 



Type of this research is survey research, where the researcher conducts observation to 

collect data that the research is only making note as the way it is. Further, analyzing 

and interpreting data of aircraft service of Sriwijaya Air track of Malang –Jakarta 

under the title of “Analysis of Marketing Mixture Variabel Effected to Purchasing 

Decision (Case Study on the Passenger of Sriwijaya Air Flight Track of Malang – 

Jakarta)  

Based on the conclusion of research result, hence it is suggested some suggestions 

that are for the management of Sriwijaya Air it is expected to give more facilitates for 

the passenger candidates to use Sriwijaya Air Flight service track of Malang-Jakarta. 

The real step that can be done is to augment the number of official ticket agent, so that 

it can give facilitation for the passenger candidates to obtain their required ticket. 

Besides, it is expected that ticket agent seek for the strategic location which is easy to 

be reached both by using private and public transportation in order to make the 

passenger candidates able to reach the location easily. It is expected the ticket agent 

give the clear information about the departure schedule, so that the passenger can 

depart according to the determined schedule. For the other researcher who want to 

continue this research, it is expected to accomplish it by using other significant 

variables to passenger satisfaction and it is hoped to add the number of research 

samples.  

 


