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MOTTO 

 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. (Asy-Syarh, 6-5) 

 

Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan lah yang membuat 

kita sulit. Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan 

pernah menyerah untuk mencoba. Jangan katakana kepada Allah “Aku punya 

masalah besar, tetapi katakanlah kepada masalah bahwa aku mempunyai Allah 

Yang Maha Besar”. (Ali bin AbiThalib) 

 

Teruslah berrmimpi, teruslah bermimpi, teruslah bermimpi, Bermimpilah selama 

engaku dapat bermimpi. Bila tiada bermimpi apakah jadinya hidup. Kehidupan 

yang sebenarnya kejam. (R.A. Kartini) 

 

If you can dream it, you can become it. (Afgansyah Reza) 

 

  



vi 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

1. Allah SWT. yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan 

semua kebaikan dalam penulisan skripsi ini. 

2. Dua orang terhebat di dunia yaitu Ibu dan Bapak yang selalu memberi 

dukungan, doa, semangat, dan cinta yang tulus kepadaku. Sosok yang selalu 

menjadi panutan dalam hidupku dan selalu memotivasiku untuk dapat 

menjadi orang yang kelak ingin membahagiakan mereka. 

3. Untuk adik-adikku tercinta Diky dan Risky yang selalu memberi dukungan 

dan hiburan. 

4. Sahabat hati yang selalu memberikan semangat serta kepercayaannya. 

5. Sahabat MBP angkatan 2013 sebagai teman seperjuangan melewati masa-

masa perkuliahan ini dan memberikan bantuan dalam pembuatan skripsi ini. 

6. Almameterku STP AMPTA Yogyakarta. 

  



vii 
 

KATA PENGANTAR 

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT. karena berkat rahmat-

Nya, serta dengan usaha sepenuh hati, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan 

Pembelian Tiket Garuda Indonesia di Branch Office Yogyakarta”. Penulisan 

skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menggapai gelar Sarjana 

Kepariwisataan pada Program Studi Manajemen Bisnis Perjalanan di Sekolah 

Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas 

dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang 

telah berperan, baik secara langsung maupun tidak langsung mewujudkan skripsi 

ini.  

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya secara tulus iklas 

penulis ucapkan kapada: 

1. Bapak Nikasius Jonet Sinangjoyo, S.Sos.,M.Si, selaku penguji utama yang 

telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan isi skripsi 

secara keseluruhan. 

2. Ibu Dr. Hj. Saryani, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan 

sabar dan arif memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan 

skripsi ini. 



viii 
 

3. Ibu Mona Erythrea Nur Islami, SIP., MA. selaku Dosen Pembimbing II yang 

telah dengan arif dan bijaksana memberikan bimbingan, pengarahan, serta 

petunjuk-petunjuk dalam penulisan skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Santosa, MM selaku Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA 

Yogyakarta. 

5. Bapak Yudi Setiaji, SH., MM selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Manajemen Bisnis Perjalanan Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA 

Yogyakarta yang telah banyak memberi banyak ajaran dan masukan kepada 

penulis. 

6. Bapak Jubi Prasetyo selaku General Manager Kantor Cabang Garuda 

Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk 

melaksanakan penelitian. 

7. Para informan dan respoden penelitian yang telah meluangkan waktu untuk 

menyampaikan berbagai informasi dan mengisi angket penelitian. 

Akhir kata penulis berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi 

semua pihak maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Tidak lupa penulis 

berharap adanya kritik dan saran dari semua pembaca untuk perbaikan pada 

penelitian berikutnya. 

Yogyakarta,   Maret 2017 

 

Penulis 

  



ix 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i 

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. ii 

BERITA ACARA UJIAN ................................................................................... iii 

PERNYATAAN .  ................................................................................................ iv 

MOTTO .............................................................................................................. v 

HALAMAN PERSEMBAHAN ......................................................................... vi 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii 

DAFTAR ISI ......  ................................................................................................ viii 

DAFTAR TABEL ...............................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiii 

DAFTRAR LAMPIRAN .................................................................................... xiv 

ABSTRAK .......................................................................................................... xv 

BAB I    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ................................................................................. 1 

B. Fokus Masalah.................................................................................. 7 

C. Tujuan Penelitian.............................................................................. 7 

D. Manfaat Penelitian............................................................................ 7 



x 
 

BAB II   LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori .............................................................................. 9 

1. Kualitas Pelayanan .................................................................... 9 

2. Pelayanan Transportasi ............................................................. 14 

3. Tiket Penerbangan ..................................................................... 18 

4. Keputusan Pembelian ................................................................ 21 

B. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 25 

C. Penelitian Terdahulu ...................................................................... 26 

BAB III  METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian .............................................................................. 30 

B. Waktu dan Tempat Penelitian ........................................................ 30 

C. Teknik cuplikan ............................................................................. 31 

D. Sumber Data .................................................................................. 32 

E. Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 33 

F. Keabsahan Data ............................................................................. 35 

G. Metode Analisis Data ..................................................................... 35 

H. Alur Penelitian ............................................................................... 38 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian ............................................................ 40 

1. Sejarah Garuda Indonesia ....................................................... 40 

2. Logo Perusahaan ..................................................................... 44 

3. Visi dan Misi ........................................................................... 44 



xi 
 

4. Lokasi Branch Office Garuda Indonesia Yogyakarta ............. 45 

5. Struktur Organisasi Branch Office Yogyakarta ...................... 45 

B. Pembahasan ................................................................................... 54 

1. Analisis Kualitas Pelayanana di Branch Office Garuda 

Indonesia Yogyakarta ..........................................................  54 

2. Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian 

Tiket .....................................................................................   81 

BAB V  PENUTUP 

A. Kesimpulan .................................................................................... 87 

B. Saran  .............................................................................................. 89 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 90 

  



xii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 4.1 : Struktur Organisasi Branch Office Garuda Indonesia 

Yogyakarta ...............................................................................  46 

Tabel 4.2 : Persepsi Calon Penumpang mengenai Bukti Fisik di Branch 

Office Garuda Indonesia Yogyakarat .......................................  58 

Tabel 4.3 :  Persepsi Calon Penumpang megenai Keandalan Staff Garuda 

Indonesia dalam Melakukan Pelayanan ...................................  64 

Tabel 4.4 :  Persepsi Calon Penumpang mengenai Daya Tanggap Staff 

Reservasi Garuda Indonesia .....................................................  69 

Tabel 4.5 :  Persepsi calon penumpang mengenai Jaminan dalam Pela-

yanan Garuda Indonesia Yogyakarta ........................................  76 

Tabel 4.6 :   Persepsi Calon Penumpang mengenai Empati Staff Reservasi 

Garuda Indonesia Yogyakarta ..................................................  79 

Tabel 4.7 :   Persepsi Calon Penumpang mengenai Keputusan Pembelian ..  82 

 

  



xiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 4.1 : Logo Garuda Indonesia ............................................................. 44 

Gambar 4.2 : Ruang Pelayanan Garuda Indonesia .......................................... 56 

Gambar 4.3 : Staff Garuda Indonesia saat melakukan pelayanan ................... 68 

 

 

  



xiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian 

Lampiran 2 Hasil Wawancara 

Lampiran 3 Kuesioner Penelitian 

Lampiran 4 Hasil Olah Data 

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian 

Lampiran 6 Lembar Bimbingan 

  



xv 
 

ABSTRAK 

Garuda Indonesia merupakan penerbangan terbaik Indonesia yang konsep 

pelayanannya menggunakan acuan keramahtamahan Indonesia. Sebagai maskapai 

yang menerapkan layanan full service, Garuda Indonesia memberi konsep Garuda 

Indonesia Experience pada pelayanan pre-journey (layanan kepada calon 

penumpang dimana calon penumpang merencanakan perjalanannya), termasuk di 

salah satu kantor cabang Garuda Indonesia Yogyakarta. Kualitas pelayanan 

tersebut tentunya mempengaruhi calon penumpang dalam keputusan pembelian 

tiket Garuda Indonesia di Branch Office Yogyakarta. Oleh karena itu penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap 

Keputusan Pembelian Tiket Garuda Indonesia di Branch Office Yogyakarta”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan 

Garuda Indonesia di Branch Office Yogyakarta yang mempengaruhi keputusan 

pembelian tiket. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode 

pengumpulan data wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui reduksi data, 

penyajian data, verifikasi (penarikan kesimpulan), dan deskriptif presentase. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan di Branch Office 

Garuda Indonesia Yogyakarta sudah sangat baik, meliputi Tangibles (Bukti Fisik), 

Reability (Keandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), 

Emphaty (Empati). Hal ini dapat dilihat juga dari tanggapan responden yang 

mengatakan bahwa yang membuat calon penumpang melakukan pembelian tiket 

di Branch Office Garuda Indonesia Yogyakarta adalah kualitas pelayanan yang 

baik dan tidak didapatkan calon penumpang di tempat penjualan tiket lainnya. 

Yang mempengaruhi keputusan pembelian tersebut meliputi kemudahan dalam 

pemesanan tiket, pelayanan yang baik saat melakukan komunikasi langsung 

maupun tidak langsung, dan kesesuaian harga dengan pelayanan yang didapatkan. 

 

Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Keputusan Pembelian. 
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ABSTRACT 

Garuda Indonesia is the best reference flight with the Indonesian hospitality 

service concept. As airline are providing full service, Garuda Indonesia gives the 

service with Garuda Indonesia Experience concept at the service of pre-journey 

(service where costumers planned the trip), including in Branch Office Garuda 

Indonesia Yogyakarta. Service qualiti is certainly affect to the costumers on ticket 

purchase decision Garuda Indonesia in Yogyakarta Branch Office.  Therefore 

author conducted research titled "Analysis Services Quality to the Decision to 

Buy Tickets Garuda Indonesia in Yogyakarta Branch Office". The purpose of this 

research is to know what quality of services provided in the Branch Office 

Garuda Indonesia Yogyakarta Tickets thereby affecting the purchasing decision. 

This research using the qualitative research methods, with using data 

collection methods interviews, observations, questionnaires, and documentation. 

Analysing methods used reduction, data display, verification , and descriptive 

percentage. 

The result of this research has shows that the quality of service in the 

Branch Office Garuda Indonesia Yogyakarta has been good, include the 

Tangibles, Reability, Responsiveness, Assurance, and Empathy, it’s can be seen 

on the respondent perceptive said that the good service quality is a factor makes 

the custumers buy the tickets at the Branch Office Garuda Indonesia Yogyakarta, 

and the costumers not getting it on the other ticketing sales. The influence the 

purchasing decisions is ease of ticket booking, good servvice when 

communnicating directly or indirecly, and comformity with the price of the service 

obtined. 

 

Keywords: Services Quality, Purchasing Decision. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Transportasi udara merupakan salah satu jenis transportasi yang 

memiliki peran penting dalam perjalanan, perpindahan, dan pengangkutan. 

Hampir semua perjalanan wisatawan antar negara dilakukan dengan 

pesawat udara. Dengan adanya pesawat udara lebih mempermudah 

manusia untuk melakukan perjalanan dari suatu tempat asal ke tempat 

tujuan. Dengan biaya yang relatif terjangkau dan waktu yang singkat 

menjadikan pesawat sebagai pilihan utama dalam melakukan perjalanan. 

 Perkembangan jasa pelayanan maskapai penerbangan dari tahun ke 

tahun semakin menjadi perhatian masyarakat luas. Hal itu dapat dilihat 

dari ketatnya persaingan pelayanan, harga dan promosi yang ditawarkan 

berbagai maskapai penerbangan dengan daya tarik penerbangan cukup 

besar dan menjanjikan. Ada beberapa tipe atau jenis penerbangan di 

Indonesia, ada penerbangan yang menerapkan sistem full service, dimana 

maskapai tersebut menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan 

konsumen selama perjalanan menggunakan pesawat dimulai dari 

tersedianya makanan atau makanan ringan, kapasitas bagasi yang lebih 

besar atau kursi yang nyaman sehingga penumpang pesawat merasa 

nyaman selama melakukan perjalanan dengan pesawat. Salah satu 
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maskapai penerbangan yang menerapkan sistem full service adalah Garuda 

Indonesia. 

 Garuda Indonesia (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk; IDX: GIAA) 

adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Pada tahun 2008 

maskapai ini menerima sertifikasi IATA Operational Safety Audit (IOSA) 

dari IATA yang artinya Garuda Indonesia telah memenuhi standar 

keselamatan penerbangan Internasional. Perbaikan layanan dan 

meningkatnya kualitas layanan maskapai membuat Garuda menjadi 

pemenang kategori "World's Most Improved Airline" dari Skytrax. 

(www.garuda-indonesia.com/2014)  

 Garuda Indonesia Experience mengandalkan keramah tamahan 

Indonesia. Ini sejalan dengan visi Garuda Indonesia, yaitu perusahaan 

penerbangan yang handal, menawarkan layanan berkualitas bagi 

masyarakat dunia dengan menggunakan keramahan Indonesia. Garuda 

Indonesia mengemban misi khusus sebagai perusahaan penerbangan 

pembawa bendera bangsa Indonesia, yang mempromosikan Indonesia 

kepada dunia. 

 Seperti yang dikutip dari halaman www.garuda-indonesia.com, 

Garuda Indonesia memiliki konsep layanan baru yang dinamakan Garuda 

Indonesia Experience, yang menyajikan aspek-aspek terbaik dari 

Indonesia kepada para penumpang. Mulai dari saat reservasi penerbangan 

hingga tiba di bandara tujuan, para penumpang akan dimanjakan oleh 

pelayanan yang tulus dan bersahabat yang menjadi ciri keramahtamahan 
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Indonesia, diwakili oleh „Salam Garuda Indonesia‟ dari para awak kabin. 

Dengan pengenalan konsep Garuda Indonesia Experience, Garuda 

Indonesia menciptakan ciri khas yang membanggakan, sekaligus 

meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Konsep Garuda 

Indonesia Experience didasarkan pada pancaindra atau “5 senses” (sight, 

sound, scent, taste, dan touch) dan mencakup 24 “customer touch points”; 

mulai dari pelayanan pre-journey, pre-flight, in-flight, post-flight dan post-

journey. 

 Pre-journey merupakan proses dimana penumpang Garuda 

merencanakan perjalanan/travel, menentukan jadwal dan rute tujuan serta 

melakukan reservasi tiket untuk keperluan perjalanan tersebut. Layanan 

pre-journey meliputi website (e-commerce), call center, sales office dan 

Garuda Frequent Flyer (GFF) center, dan service center. Pre-flight adalah 

pelayanan sebelum penerbangan yang terdiri dari ticket sales airport, 

customer service (one stop service), check in service, executive lounge, 

boarding gate, dan kiosk. In-flight adalah saat penerbangan seperti cabin 

seat comfort, cabin comport item & amenities, cabin ambience, lavatory, 

in-flight sales, cabin service, on board catering, in-flight entertaintment 

dan reading material. Post-flight adalah sesaat setelah penerbangan selesai 

seperti arrival assistance, baggage delivery, baggage service dan transit 

service desk. Dan terakhir post-journey yaitu customer loyalty yang 

memberikan service kepada penumpang setelah melakukan perjalanan dan 
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diharapkan penumpang tetap setia menggunakan Garuda. (Sumber : 

www.kompasiana.com/2015) 

 Layanan pre-journey merupakan salah satu hal penting, dimana calon 

penumpang memulai layanan dari sebuah perjalanan. Saat Pre-Journey, 

Garuda menawarkan pesona Indonesia dengan menghadirkan website 

bertemakan indonesia, menyediakan informasi dan reservasi tiket 

penerbangan. Saat ini website resmi www.garuda-indonesia.com sedang 

dilakukan peningkatan kualitas agar bisa disejajarkan dengan penerbangan 

internasional lainnya dalam hal ini seperti pemesanan tiket online, 

informasi mengenai maskapai dan perjalanan, layanan Garuda Miles, web 

check-in dan layanan lainnya. Social media twitter dengan akun 

@GarudaCares juga cukup aktif berinteraksi dengan followers dan selalu 

memberikan respon cepat jika ada hal yang ditanyakan. 

 Calon penumpang dapat merasakan pelayanan pre-journey dari 

Garuda Indonesia adalah di Branch Office atau kantor cabang Garuda 

Indonesia yang sudah tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Salah 

satu Branch Office Garuda Indonesia berada di Yogyakarta. pelayanan 

pre-journey tersebut berupa pemesanan tiket penerbangan, informasi 

perjalanan,  dan city check-in. 

 Keberadaan Branch Office atau kantor cabang di Yogyakarta ini tentu 

mempermudah calon penumpang yang ingin menggunakan jasa 

penerbangan Garuda Indonesia, karena meskipun sudah ada call center 

dan online booking, masyarakat masih membutuhkan kantor cabang 
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penjualan dalam melakukan reservasi dan pembelian tiket. Selain itu 

dengan adanya kantor cabang, calon penumpang akan memperoleh 

layanan informasi mengenai perjalanan dengan mudah dan cepat, baik 

melalui telepon ataupun dengan mendatangi kantor cabang Garuda 

Indonesia. 

 Calon penumpang juga dapat melakukan city check-in di branch 

office Garuda Indonesia. Proses check-in yang biasanya dilakukan di 

bandara dan memakan waktu lama menjadi lebih mudah dan cepat. City 

check-in Garuda Indonesia dapat dilakukan sehari sebelum keberangkatan, 

setelah melakukan city check-in calon penumpang akan mendapatkan 

boarding pass seperti saat melakukan check-in di bandara, sehingga 

penumpang akan dipermudah karena tidak perlu datang lebih awal untuk 

melakukan check-in di bandara. 

 Kantor cabang Garuda Indonesia Yogyakarta ini berada di Hotel 

Royal Ambarukmo, Lt.1, Jl. Laksda Adi Sucipto No.81, Yogyakarta. 

Dengan tetap mengangkat tema “Garuda Indonesia Experience” ruang 

kantor terlihat rapi dan bersih. Di ruangan tersebut ada banyak karyawan 

berseragam rapi yang dengan cepat dan tanggap dalam melayani calon 

penumpang dengan keramahan mereka. Karyawan garuda merupakan 

orang-orang terbaik yang dipilih untuk mewakili Garuda Indonesia dengan 

memberikan pelayanan kepada calon penumpang sesuai dengan konsep 

Garuda Indonesia yaitu “Garuda Indonesia Experience”.  Setiap calon 

penumpang yang datang tidak perlu menunggu lama untuk dapat langsung 
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melakukan reservasi dan layanan lain yang mereka inginkan karena 

karyawan Garuda Indonesia akan membantu calon penumpang dengan 

cepat sesuai dengan pelayanan yang diinginkan calon penumpang. Apabila 

terpaksa mengantri calon penumpang telah disediakan ruang tunggu 

dengan sofa yang nyaman dan di meja juga sudah tersedia air mineral, 

permen dan majalah. 

 Kualitas pelayanan sejatinya merupakan hal terpenting dalam 

mendukung kepuasan pelanggan. Perusahaan maskapai besar seperti 

Garuda Indonesia merupakan salah satu maskapai yang tetap 

mementingkan tingkat pelayanan dengan tujuan kepuasan konsumennya 

walaupun harus bersaing dengan maskapai penerbangan lain yang 

menerapkan sistem penerbangan bertarif rendah. Meski dengan harga tiket 

yang relatif mahal dibandingkan dengan maskapai penerbangan lainnya, 

kualitas pelayanan yang diberikan Garuda Indonesia tidak diragukan lagi. 

Ditambah lagi dengan adanya sertifikasi penerbangan berbintang lima 

yang semakin menaikkan nama Garuda Indonesia sebagai penerbangan 

terbaik di Indonesia.  

 Sebagai konsumen setiap orang pasti ingin mendapatkan sesuatu yang 

memuaskan dari apa yang telah dibayarnya. Sebagai pembeli tiket, 

penumpang tentunya berhak mendapatkan keselamatan, keamanan, 

kenyamanan, dan pelayanan yang baik selama melakukan perjalanan. 

Kebanyakan konsumen memilih untuk melakukan perjalanan dengan 

Garuda Indonesia bukan hanya karena harga, namun penumpang ingin 
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mendapatkan pelayanan yang tidak bisa mereka dapatkan apabila 

melakukan perjalanan dengan maskapai lainnya.  

 Berdasarkan data dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Kualitas Pelayanan 

Terhadap Keputusan Pembelian  Tiket Penerbangan Garuda Indonesia di 

Branch Office Yogyakarta.” 

B. Fokus Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pertanyaan 

yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Seperti apakah kualitas pelayanan yang diberikan Garuda Indonesia 

di Branch Office Garuda Indonesia Yogyakarta sehingga berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian tiket penerbangan Garuda Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas 

pelayanan yang diberikan Garuda Indonesia sehingga memperngaruhi 

keputusan pembelian tiket penerbangan Garuda Indonesia di Branch 

Office Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat bagi beberapa pihak yaitu 

manfaat bagi STP AMPTA, bagi perusahaan yang menjadi obyek 

penelitian, maupun bagi penulis. 
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1. Manfaat Bagi STP AMPTA Yogyakarta 

Dapat membantu menambah informasi yang diperlukan untuk 

pustaka dan bisa menjadi sumber informasi baru bagi mahasiswa yang 

menyusun kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. 

2. Manfaat Bagi Pihak Garuda Indonesia 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

bahan pertimbangan bagi pihak maskapai penerbangan dalam 

mempertahankan kualitas pelayanan yang dimiliki dan 

mempertahankan eksistensinya meski berada di tengah persaingan 

dengan perusahaan-perusahaan maskapai yang banyak menerapkan 

sistem Low Cost Carrier. 

3. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis dan dapat menerapkan ilmu yang 

telah diperoleh di bangku kuliah di dalam keadaan yang sebenarnya 

serta dapat memberikan informasi kepada pembaca lainnya. 

Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi tugas akhir bagi penulis 

dalam menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA 

Yogyakarta.
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