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BAB V 

KESIMPULAN & SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa yang telah dilakukan 

penulis di Branch Office Garuda Indonesia Yogyakarta, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan di Branch Office Garuda Indonesia Yogyakarta 

dapat dikatakan sudah sangat baik. Sesuai dengan konsep Garuda 

Indonesia Experience yang diterapkan Garuda Indonesia di semua 

layanan penerbangannya. Dari segi tangible (bukti fisik) meliputi: 

fasilitas jasa yang tersedia, layanan yang memudahkan, ruangan yang 

nyaman dan rapi, dan penampilan staff saat melakukan pelayanan; 

reability (keandalan) meliputi: kemaMpuan staff dalam memberikan 

pelayanan, keahlian dan kecermatan staff, kemampuan staff dalam 

menangani keluhan, dan kemampuan staff dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya; responsiveness (daya tanggap) meliputi: kesiapan staff 

dalam melayani calon penumpang, daya tanggap terhadap keinginan 

calon penumpang, kecepatan dan ketepatan dalam melayani calon 

penumpang, dan respon/sikap staff saat menanggapi keluhan; 

assurance (jaminan) meliputi: ketepatan waktu dalam pelayanan, 

jaminan bagi penumpang yang menunggu, dan cara pelayanan yang 

ramah sesuai dengan konsep Garuda Indonesia Experience; emphaty 
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(empati) meliputi: sikap staff saat melakukan pelayanan, 

memperlakukan calon penumpang dengan pelayanan yang sama tanpa 

membeda-bedakan, dan mendahulukan kepentingan calon penumpang 

daripada kepentingan pribadi saat melakukan pelayanan. Responden 

juga menilai bahwa kualitas pelayanan yang diberikan Garuda 

Indonesia di Branch Office Yogyakarta sudah sangat baik, dibuktikan 

dengan hasil persentase baik yang tinggi dari tanggapan para 

responden. 

2. Kualitas pelayanan merupakan salah satu alasan calon penumpang 

melakukan pembelian tiket di Branch Office Garuda Indonesia 

Yogyakarta. Berbeda dengan pelayanan yang didapatkan calon 

penumpang jika membeli tiket di travel agent. Selain banyaknya 

layanan yang tersedia sepeti layanan, city check-in juga 

mempengaruhi calon penumpang untuk melakukan pembelian tiket di 

Branch Office Garuda Indonesia.  Di Branch Office Garuda Indonesia 

calon penumpang dapat dengan mudah melakukan pelayanan, calon 

penumpang mendapatkan layanan yang baik saat melakukan 

komunikasi secara langsung maupun komunikasi non-verbal. Dan 

100% responden juga mengatakan bahwa kualitas pelayanan yang 

didapatkan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. 

3. Meskipun pelayanan yang diberikan di Branch Office Garuda 

Indonesia sudah sangat baik, namun kualitas pelayanan yang paling 

diperhitungkan calon penumpang dalam pembelian tiket penerbangan 
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adalah pelayanan selama perjalanan (in-flight service). Dapat dilihat 

dari hasil analisis data bahwa calon penumpang rata-rata melakukan 

penerbangan dengan Garuda Indonesia paling tidak dua kali dalam 

kurun waktu tiga bulan, namun calon penumpang hanya melakukan 

pembelian tiket di Branch Office Garuda Indonesia sekali dalam kurun 

waktu tiga bulan. Costumer merasa bahwa ada cara pemesanan yang 

lebih mudah dibandingkan datang langsung ke Branch Office Garuda 

Indonesia Yogyakarta, seperti dengan adanya sistem online booking 

dan online banking, yang membuat costumer tidak perlu pergi ke 

Branch Office untuk mendapatkan tiket penerbangannya. 

B. Saran 

1. Dalam memberikan pelayanan kepada calon penumpang diharapkan 

Branch Office Garuda Indonesia Yogyakarta dapat terus 

mempertahankan konsep pelayanan Garuda Indonesia Experience 

sebagai acuan dalam pelayanan di Branch Office Garuda Indonesia, 

agar calon penumpang tidak hanya merasa bahwa mereka 

mendapatkan pengalaman terbaik pada saat penerbangan saja, tapi 

juga pada saat sebelum melakukan penerbangan. 

2. Sebaiknya, dalam memberikan pelayanan kepada calon penumpang 

seharusnya staff Garuda Indonesia  lebih teliti saat memberikan 

informasi kepada calon penumpang, tidak hanya memberikan 

informasi yang biasa disampaikan saja, tapi juga memberikan 

informasi secara detail agar tidak terjadi miss-komunikasi antara calon 
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penumpang dan staff Garuda Indonesia baik ketika berhadapan 

langsung maupun melalui komunikasi non-verbal. Saat menangani 

keluhan pelanggan melalui telepon sebaiknya dapat diatasi sesegera 

mungkin agar costumer tidak menunggu, dan apabila calon 

penumpang terpaksa menunggu pihak Garuda Indonesia menghubungi 

kembali, sebaiknya staff memberikan pengertian kepada costumer 

bahwa mereka memang perlu mengkonfirmasi beberapa hal terkait 

dengan keluhan dari costumer tersebut. 

3. Pihak Garuda Indonesia sebaiknya memberikan layanan yang bisa 

meningkatkan keinginan calon penumpang untuk melakukan 

pembelian di Branch Office Garuda, seperti memberikan informasi 

kepada calon penumpang Garuda yang belum pernah melakukan 

pembelian di Branch Office Garuda atau belum tahu bahwa tersedia 

layanan city check-in yang dapat memudahkan calon penumpang 

sebelum melakukan penerbangan. 
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LAMPIRAN 1 

Surat Keterangan Penelitian 



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

Hasil Wawancara 

 



Hasil Wawancara 

Berikut adalah hasil wawancara penenulis dengan Ibu Krisna selaku General 

Affair Branch Office Garuda Indonesia Yogyakarta. Beliau merupakan lulusan 

sarjana komunikasi yang sudah lama bekerja untuk Office Garuda Indonesia. 

1. Layanan pre-journey apa saja yang tersedia di Branch Office Garuda 

Indonesia Yogyakarta? Di sini ada layanan pemesanan tiket, layanan city 

check-in, call center, dan refund. 

2. Apa saja fasilitas yang diberikan untuk calon penumpang di Branch Office 

Garuda Indonesia Yogyakarta? Fasilitas disini untuk calon penumpang 

disediakan tempat menunggu yang nyaman dengan AC dan televisi, 

kemudian di situ juga ada bahan bacaan, air mineral dan permen. 

3. Apakah juga disediakan wifi untuk calon penumpang? Wifi ada, hanya saja 

kalau tamu biasanya jarang menggunakan karena rata-rata mereka 

terburu-buru. 

4. Apakah kenyaman tempat juga mempengaruhi pelayanan kepada calon 

penumpang? Pasti. Karena kalau tempatnya nyaman juga costumer merasa 

nyaman pastinya. Oleh karena itu kami selalu menjaga agar ruangan tetap 

rapi dan bersih. 

5. Adakah alat bantu yang digunakan oleh staff Garuda Indonesia untuk 

mempermudah mereka dalam proses pelayanan? Tergantung unitnya. Kalau 

ticketing bagian front liner ada alat bantu berupa komputer. Sedangkan staff 

reservasi bagian back office menggunakan alat bantu telepon dan komputer. 

6. Bagaimanakah standar penampiilan untuk staff Garuda Indonesia dalam 

melakukan pelayanan? Untuk frontliner ticketing berseragam sedangkan 

untuk bagian back office atau reservasi menggunakan bebas tapi tetap official 

look.  

7. Alasan pakaian dibedakan seperti itu apa ya Bu? Karena bagian front liner 

akan berhadapan langsung dengan costumer, sedangkan back-office hanya 

menanggapi reservasi by phone atau e-mail. 



8. Untuk dandanannya sendiri bagaimana Bu? Ya harus dandan. Utuk pria 

rambutnya disisir rapi, tidak berkumis, baju tidak boleh kusut. untuk 

perempuan juga harus dandan menggunakan bedak, lipstik, eyeliner, 

eyeshdow, dan rambut juga disisir rapi. Untuk yang berhijab menggunakan 

hijab yang rapi seperti yang sudah diprosedurkan. Yang pasti harus good 

looking lah. 

9. Apakah sebelum melakukan pekerjaan ada breafing untuk para staff? Setiap 

pagi kita ada breafing ya, untuk melihat kesiapan kerja mereka dan memberi 

motivasi juga. 

10. Bagaimanakah kecermatan staff Garuda Indonesia dalam melayani calon 

penumpang? Harus cermat ya mbak dalam melayaninya, harus benar-benar 

teliti jadi penumpang ingin terbang tanggal kita harus mendengarkan dan 

harus kita sampaikan dengan jelas supaya tidak ada missed komunikasi. 

Kemudian dengan harga juga demikian harus disampaikan dengan jelas 

kepada penumpang.  

11. Jadi pemesanan yang diinginkan penumpang itu harus kita konfirmasi ulang 

ya Bu? Iya benar, jadi setelah reservasi di konfirmasi lagi oleh staff 

ticketing-nya. 

12. Apakah Garuda Indonesia memiliki standard pelayanan yang jelas untuk 

pelayanan pre-journey di Branch Office Garuda Indonesia? Iya kita punya 

standard pelayanan tersendiri. Seperti yang bisa mbak lihat di depan ya, 

ketika penumpang datang kemudian mengambil nomor antrian, setelah 

dipanggil costumer akan disambut dengan baik oleh staff kami dimulai 

dengan memberikan salam dan memperkenalkan diri. Sampai proses 

pelayanan selesai staff kami harus tetap ramah dan sopan saat melayani calon 

penumpang. 

13. Menurut Ibu, bagaimana kemampuan staff Garuda Indonesia dalam 

menggunakan alat bantu untuk melayani calon penumpang? Cukup bagus. 

Karena sebelum mereka bekerja mereka sudah di training terlebih dahulu. 

14. Untuk seleksi training tersebut dilihat dari SDM yang seperti apa Bu? Iya jadi 

sebelum mereka di training mereka kami wawancara terlebih dahulu 



kemudian kami seleksi. Mulai dari lulusan SLTA, D3, S1, kami terima, 

karena kami mencari orang yang benar-benar ingin bekerja. Tidak harus 

lulusan S1, SMA pun kami terima asalkan sebelumnya orang tersebut pernah 

bekerja di Airlines sebelumnya. 

15. Dengan kata lain SDM yang dibutuhkan adalah mereka yang berpengalaman 

ya Bu? Iya, karena jika bekerja di ticketing  berbeda dengan pekerjaan di 

bagian administrasi seperti itu, karena sistemnya juga udah berbeda. 

16. Bagaimanakah kemampuan staff Garuda Indonesia dalam menangani keluhan 

dari calon penumpang? Dalam mengatasi keluhan mereka sudah profesional 

ya. Apabila front liner tidak mampu menangi keluhan tersebut setiap front 

liner kan punya supervisornya sendiri, maka supervisor itu akan turun 

membantu. Jadi diharapkan saat penumpang keluar dari sini mereka sudah 

merasa puas, tidak ada yang menggantung dan tidak ada pertanyaan lagi. 

17. Kemudian, Bagaimanakah respon atau daya tanggap staff Garuda Indonesia 

dalam melayani pembelian tiket, saat calon penumpang membutuhkan 

informasi, dan mengatasi keluhan calon penumpang? Saat costumer datang 

baik reservasi tiket, atau hanya sekedar bertanya jadwal penerbangan mereka 

pasti menyampaikan yang mereka tau ya, seperti yang ada di sistem.  

18. Apakah staff Garuda Indonesia harus melakukan pelayanan dengan cepat dan 

tepat? Pastinya harus begitu ya mbak. Oleh karena itu staff yang kita 

tempatkan di front liner bukan mereka yang baru-baru kita rektut tapi mereka 

yang benar-benar sudah expert. 

19. Apakah ada jaminan ketepatan waktu dalam melakukan pelayanan kepada 

calon penumpang? Untuk jaminan ketepatan waktu kami selalu himbau 

kepada staff jangan sampai membuat costumer menunggu lama jadi sebisa 

mungkin harus bergerak cepat agar waktu costumer juga tidak banyak 

terbuang. 

20. Adakah ukuran kecepatan waktu untuk staff Garuda Indonesia dalam 

melakukan pelayanan? Sebenarnya service itu kan bukan hal yang bisa di 

ukur, jadi kita tidak bisa meminta untuk setiap satu penumpang di beri waktu 

tiga menit, tidak bisa seperti itu. Karena kan tergantung lagi komunikasi 



dengan costumer-nya seperti apa, mungkin dia menginginkan komunikasi 

yang lebih panjang atau satu pembeli tidak hanya membeli satu rute 

penerbangan. Jadi kecepatan waktu kita itu tidak bisa di hitung karena yang 

kita jual adalah jasa jadi tidak bisa kita targetkan kecepatan waktunya. Tapi 

kecepatan itu adalah yang dirasakan oleh costumer. 

21. Apakah staff Garuda Indonesia sudah melayani calon penumpang dengan 

sopan dan ramah sesuai dengan konsep Garuda Indonesia Experiece? Iya, jadi 

para staff frontliner yang berhubungan dengan costumer harus ramah dan 

melayani juga harus senyum, cara bicaranya harus lembut dan jelas. Begitu 

juga dengan staff reservasi bagian back office, harus baik bicara dan 

bahasanya. 

22. Apakah staff Garuda Indonesia melayani dengan tidak membeda-bedakan 

antara calon penumpang yang satu dengan yang lain? Iya, pastinya staff kami 

tidak boleh membeda-bedakan. Siapapun itu harus dilayani dengan baik. 

23. Apakah dalam memberikan pelayanan kepada calon penumpang staff Garuda 

Indonesia mendahulukan kepentingan calon penumpang daripada 

kepentingan pribadi? Iya, contohnya kita tidak bolehkan front liner 

memegang handphone selama bekerja, kecuali pada jam istirahat jadi semua 

handphone-nya harus diletakan di loker. Dengan begitu mereka akan selalu 

siap melayani ketika costumer datang. Jadi tidak boleh ketika ada costumer 

mereka pegang handphone sendiri. 

24.  Untuk jam istirahatnya sendiri bagaimana sistemnya Bu? Jam istirahatnya 

diberikan dari jam 12:00-13:00, tapi para staff harus bergiliran nanti yang 

istirahat duluan siapa mereka yang atur sendiri. 

25. Kalau begitu counter tidak boleh kosong ya mbak meskipun di jam istirahat? 

Iya counter depan tidak boleh kosong, karena misalnya ada costumer yang 

datang harus tetap ada yang melayani, juga kalau masih ada antrian, costumer 

tiidak bisa kan ditinggal atau dibiarkan menunggu. Tidak ada jam berhenti 

untuk pelayanan. Bahkan sabtu minggu ticketing juga tetap buka dari jam 

09:00-13:00. 



26. Untuk sabtu minggu apakah semuan counter ticketing beroperasi semua atau 

libur secara berganrtian? Sabtu-minggu counter yang beroperasi hanya 3 dari 

4 counter yang ada, karena untuk hari sabtu-minggu juga costumer tidak 

terlalu banyak.  

27. Untuk pelayanan yang sudah baik seperti itu masih adakah evaluasi untuk 

pelayanan staff? Ada, kami selalu melakukan evaluasi untuk para staff setiap 

tahun sebelum memperpanjang kontrak.  

28. Penilain kinerja mereka seperti apa Bu? Penilaian mereka dilakukan oleh 

supervisor masing-masing, jadi dilihat kinerjanya apakah sudah baik atau 

belum. 

29. Untuk staff yang belum bekerja dengan baik bagaimana Bu? Untuk yang 

kurang baik kami perhatikan terlebih dahulu bagaimana, kemudian kami 

kasih teguran, tidak semata-mata langsung kami tindak. 

30. Iya, Kemudian menurut Bu, apa sih alasan pembeli lebih memilih untuk 

membeli tiket di Branch Office di bandingkan dengan membeli tiket di travel 

agent? Mungkin bagi mereka yang lebih suka dengan pelayanan mereka lebih 

nyaman datang ke sini langsung baik menanyakan informasi atau membeli 

tiket dibandingkan dengan membeli tiket di travel agent. Mungkin juga dari 

segi lokasi karena rumahnya di dekat-dekat sini jadi daripada jauh ke travel 

agent. Dan mungkin karena lokasi kami juga yang berada di hotel ya mbak, 

costumer hotel juga biasanya membeli tiket langsung kesini. Jadi penjualan 

kami juga tetap penuh meskipun sudah ada travel agent. 



 

Hasil Wawancara 

Berikut adalah hasil wawancara dengan Mbak Chintya selaku staff ticketing and 

reservtion. Wanita 29 tahun ini sudah 5 tahun bekerja di Branch Office Garuda 

Indonesia Yogyakarta. 

1. Layanan apa saja yang terssedia di Branch Office Garuda Indonesia 

Yogyakarta? Layanan yang tersedia disini, ada layanan reservasi dan cetak 

tiket, call center, city check-in, refund, dan reschedule. 

2. Yang dimakasud dengan layanan city check-in itu bagaimana mbak? Layanan 

city check-in merupakan layanan yang diberikan oleh pihak Garuda Indonesia 

untuk calon penumpang yang sudah melakukan pembelian tiket, city check-in 

biasanya bisa dilakukan 1 x 24 jam sebelum keberangkatan. 

3. Manfaat melakukan city check-in apa saja mbak? Jika penumpang sudah 

melakukan city check-in, penumpang akan mendapatkan boarding pass yang 

bisa di gunakan langsung di bandara tanpa harus melakukan check-in lagi. 

Penumpang juga bisa memilih nomor kursi apabila masih tersedia, jadi 

penumpang tidak perlu datang terburu-buru dan bisa langsung menuju ruang 

tunggu. 

4. Apa saja fasilitas yang diberikan untuk calon  penumoang di Branch Office 

Garuda Indonesia Yogyakarta? Disini untuk calon penumpang yang datang 

disediakan ruang tunggu yang nyaman dan ber-AC untuk penumpang yang 

terpaksa harus mengantri, lalu disitu ada air mineral dan permen juga majalah 

tentang garuda dan koran, ada juga TV agar penumpang tidak bosan selama 

menunggu. 

5. Menurut Anda, apakah kenyamanan tempat juga mempengaruhi pelayanan 

kepada calon penumpang? Iya, sangat mempengaruhi. Karena jika tempatnya 

nyaman calon penumpang juga akan merasa nyaman. Kita juga selalu 

memperhatikan agar meja kita selalu rapi dan bersih. 

6. Apakah anda menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan kepada calon 

penumpang? Iya kami menggunakan alat bantu berupa komputer, printer, 



mesin gesek, dibutuhkan juga notebook dan pulpen untuk 

mencatat.Bagaimanakan standar penampilan yang baik dalam melakukan 

pelayanan? Kalau sesuai dengan prosedur Garuda, kami para staff front liner 

harus menggunakan seragam yang rapi dan bersih, kemudian bagi wanita 

harus menggunakan make-up, dan rambut disisir rapi, khusus yang berambut 

panjang dicepol dan yang berjilbab menggunakan jilbab yang rapi sesuai 

standard. 

7. Menurut Anda apakah penampilan mempengaruhi kualitas pelayanan? Tentu 

saja. Karena jika penampilan rapi penumpang tidak akan merasa risih. 

8. Seperti apa kecermatan yang dibutuhkan dalam melayani calon penumpang? 

Saat melayani calon penumpang kita harus mendengarkan dengan baik apa 

yang diinginkan penumpang dan memastikan lagi reservasi mereka apakah 

sudah benar atau belum sebelum ticket di-issued. 

9. Apakah Garuda Indonesia memiliki standard pelayanan yang jelas untuk 

layanan pre-journey? Iya ada, jadi untuk pelayanan pre-journey apa saja yang 

tersedia disini itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Bagaimana saat kita 

melayani reservasi tiket, bagaimana saat kita melayani city check in, melayani 

call center, dan lain-lain. 

10. Ketentuan-ketentuan itu seperti apa mbak? Misalnya seperti pelayanan 

reservasi tiket penumpang datang dan kita memberikan salam kemudia 

membantu keinginan costumer mau rute dan jadwal sepeti apa, kemudia jika 

costumer meminta alternatif juga harus kita sampaikan dengan jelas, setelah 

selesai tidak lupa mengucapkan salam dan terimakasih. 

11. Apa yang anda lakukan jika ada keluhan dari calon penumpang? Jika ada 

keluhan dari calon penumpang biasanya kita tampung masalahnya, kemudian 

sebisa mungkin kita jelaskan sampai calon penumpang merasa sudah cukup 

terpuaskan dengan jawaban kami. 

12. Jika masalah itu tidak bisa mbak atasi atau tidak terselesaikan saat itu juga 

bagaimana? Biasanya untuk hal yang kurang kita pahami kita akan tanyakan 

ke supervisor, kemudian supervisor akan membantu. Jika supervisor masih 

belum bisa maka akan ditanyakan kepada General Affair. Dan seterusnya 



sampai keluhan costumer itu teratasi dan jangan sampai costumer merasa 

kecewa. 

13. Keluhan yang biasa dihadapi itu apa sih mbak? Keluhan yang sering terjadi 

itu adalah perubahan jadwal ya, biasanya penumpang tidak suka jika 

penerbangan jadi lebih maju. Nah kalau seperti itu biasanya kita memberi 

pengetian kepada costumer, kalau masih tidak mau juga ya kita rubah tiket 

penerbangan costumer tersebut di jam berikutnya. 

14. Apakah pernah ada kesalahan seperti penulisan nama atau jadwal setelah tiket 

di issued? Pernah mbak. Namun untuk itu sebisa mungkin kita harus 

bertanggung jawab. Sebelumnya kita koordinasikan kepada costumer juga 

mau tidak berangkat di jadwal yang tertera di tiket, jika costumer setuju kita 

lanjutkan dan jika tidak maka tiket akan kami ganti dengan yang baru. 

15. Bagaimanakah respon atau daya tanggap Anda saat melayani pembelian tiket, 

memberikan informasi, atau mengatasi keluhan calon penumpang? Ya dalam 

melakukan proses layanan kepada calon penumpang itu kita harus capat 

mengerti apa yang dibutuhkan oleh calon penumpang. Apa yang diinginkan 

penumpang harus langsung kita kerjakan. 

16. Apakah staff Garuda Indonesia harus melakukan pelayanan dengan cepat dan 

tepat? Iya, dalam artian cepat dan tepat disini adalah tidak hanya sekedar 

cepat ya mbak, tapi ya sampai costumer merasa puas, begitu. 

17. Apakah Garuda Indonesia melayani dengan tepat waktu? Iya pasti. Jadi 

penumpang datang langsung kita layani. Apakah ada jaminan ketepatan 

waktu dalam melayani calon penumpang? Jaminan ketepatan waktu untuk 

calon penumpang ada. Kita menjamin bahwa kita melayani calon penumpang 

dengan cepat tanpa bertele-tele. 

18. Bagaimakah ukuran kecepatan waktu staff Garuda Indonesia dalam melayani 

calon penumpang? Untuk ukuran pasti kecepatan waktu itu tidak ada 

ukurannya. Kita hanya melayani apa kebutuhan costumer sampai costumer 

tersebut terpuaskan. Tidak bisa asal cepat saja. Tapi untuk reservasi tiket 

biasanya tidak sampai 10 menit sudah selesai, city check-in juga sama tidak 

sampai 10 menit sudah selesai. 



19. Apakah staff Garuda Indonesia sudah melayani calon penumpang dengan 

sopan dan ramah sesuai dengan konsep Garuda Indonesia Experience? Iya 

kami selalu mengusahakan untuk melayani calon penumpang dengan ramah 

dan sopan. Seperti memberi salam sebelum memulai pelayanan, kemudian 

memperkenalkan diri barulah kita bertanya apa yang dibutuhkan oeh 

costumer, setelah pelayanan selsai tidak lupa untuk mengucapan salam dan 

terimakasih. 

20. Contohnya seperti apa mbak? Semisalkan mbak adalah costumer saya ya, 

“Selamat Pagi, saya chintya staff ticketing Garuda Indonesia, dengan mbak 

siapa saya bicara?” setelah itu berjabat tangan, “Baik mbak Nataliya ada yang 

bisa dibantu?” dan selanjutnya. Kemudia setelah selesai “Ada lagi yang bisa 

kami bantu?” jika tidak ada “Terimakasih mbak, selamat siang!” begitu 

kira-kira mbak. Jadi sebisa mungkin kita berbicara dengan baik kepada 

costumer. 

21. Apakah dalam melakukan pelayanan staff Garuda Indonesia tidak 

membeda-bedalan antara costumer yang satu dengan yang lain? Tentu saja 

tidak mbak. Bagi kami semua costumer adalah sama dan kami harus melayani 

dengan baik dengan perlakukan yang sama. 

22. Apakah dalam memberikan pelayanan kepada calon penumpang Staff Garuda 

Indonesia lebih mementingkan kepenting calon penumpang dari pada 

kepentingan pribadi? Iya jadi selama jam kerja kami harus menomor-duakan 

kepentingan pribadi. Karena kan saat mulai bekerja juga kita nggak boleh 

pegang hp. Jadi saat bekerja kami harus benar-benar memfokuskan diri 

kepada costumer. 

 

 



 

Hasil Wawancara 

Berikut adalah hasil wawancara bersama Mas Umam selaku staff reservasi dan 

ticketing di Branch Office Garuda Indonesia Yogyakarta. Pria 27 tahun ini sudah 

berkerja selama 4 tahun di Branch Office Yogyakarta dan merupakan salah satu 

karyawan terbaik. 

1. Layanan pre-journey apa saja yang tersedia di Branch Office Garuda 

Indonesia Yogyakarta ini? Layanan yang tersedia di sini ada layanan 

reservasi tiket, layanan call center, dan layanan city check-in. 

2. Yang dimaksud dengan layanan city check-in itu apa Mas? Nah untuk city 

check-in itu berlaku selama 1 x 24 jam sebelum penerbangan. Bisa sekalian 

mengambil boarding pass juga disini. 

3. Jika city check-in itu apakah boleh diwakili oleh pihak lain mas? Kan kalau 

seperti di bandara nama yang tertera di tiket harus sama dengan nama yang 

terteran di kartu pengenal. 

4. Apabila ada city check-in yang lebih dari lima orang, maka harus ada surat 

pertanggung jawaban yang disertakan materai. Sehingga nanti kalau terjadi 

sesuatu orang yang bertanda tangan tersebut akan menjadi penanggung 

jawab. 

5. Apa saja fasilis yang diberikan untuk calon penumpang di Branch Office 

Yogyakarta? Penumpang diberikan fasilitas nomor antrian ketika datang, 

kemudia menunggu di sofa yang nyamana sebelum dipanggil nomor 

antriannya, kemudian ada televisi, bahan bacaan koran atau majalah 

mengenai Garuda, air mineral dan permen.  

6. Menurut Anda, apakah kenyamanan tempat juga mempengaruhi pelayanan 

kepada calon penumpang? Iya pastinya. Karena kita berhadapan langsung 

dengan pelanggan ya. Nah biasanya setelah meng-handle pun kita biasa 

mengkoreksi apakah ada sampah di dekat kita, biasanya sih bungkus permen 

ya.  



7. Apakah Anda menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan kepada calon 

penumpang? Iya pastinya kita ada telepon, ada handphone juga kalau 

pelanggan minta di sms. Kemudian kita juga menggunakan komputer dan 

printer pastinya. 

8. Apakah Anda dapat menggunakan alat bantu dengan baik dan apakah alat 

bantu tersebut mempermudah Anda dalam melakukan proses pelayanan? Iya 

pastinnya. Karena kita selalu menggunakannya dan sangat membantu. 

Contohnya apabila ada tiket yang harus di issued dari luar negeri maka kita 

harus menghubungi mereka untuk menanyakan rules yang berlaku baik 

menghubungi melalui e-mail, telex, telepon, ataupun fax. Dan setelah itu 

kami akan menghubungi penumpang yang bersangkutan. 

9. Menurut Anda apakah penampilan mempengaruhi kualitas pelayanan 

tersebut? Iya, kita juga selalu kalau masalah penampilan sesama teman juga 

harus saling mengingatkan. Semisalkan ada yang kurang rapi. 

10. Adakah prosedur dalam berpenampilan seperti seragam? Ada. Kalau staff 

ticketing yang berada di frontliner itu sudah disediakan seragam dari garuda, 

sedangkan staff reservasi yang biasanya hanya melakukan reservasi melalui 

media telepon menggunakan pakaian bebas rapi. 

11. Seperti apa kecermatan yang dibutuhkan dalam melayani calon penumpang? 

Kita sebelum proses apapun selalu me-remind penumpang agar tidak tidak 

terjadi kesalahan dalam mengirformasikan atau memberi jawaban kepada 

penumpang. Kerika calon penumpang melakukan reservasi tiket juga akan 

selalu kam kroscek kembali untuk memastikan jika reservasi sudah sesuai 

dengan permintaan pembeli. 

12. Apakah Garuda Indonesia memiliki standard pelayanan yang jelas untuk 

layanan pre-journey di Branch Office Garuda Indonesia? Pelayanan 

pre-journey ya, ketika penumpang membeli menanyakan mengenai informasi 

perjalanan, memesanan tiket, atau melakukan city check-in  harus kita layani 

sesuai dengan prosedur baik jika penumpang menghubungi melalui telepon 

ataupun datang langsung ke Branch Office ini. 



13. Apa yang Anda lakukan jika ada keluhan dari calon penumpang? 

Pertama-tama kita tanyakan dulu dimana letak masalah yang dikeluhkan oleh 

penumpang tersebut kemudian kita sebisa mungkin membantu dengan 

sepenuh hati kita.  

14. Apabila keluhan itu tidak terselesaikan hari itu juga bagaimana mas? keluhan 

tersebut kita tampung terlebih dahulu, kita catat. Kemudian nanti penumpang 

akan kami hubungi kembali.  

15. Dalam melakukan pelayanan, pernahkah mas melakukan kesalahan seperti 

salah cetak tiket atau salah penulisan nama? Pastinya pernah ya mbak. Tapi 

untuk hal tersebut kita koordianasikan lagi dengan penumpang. Misalnya 

masalah perubahan scedule, maka kita tanyakan kepada penumpang mau 

tidak mereka merubah scedule, jika mau kita lanjutkan tapi jika tidak maka 

harus kita ganti dengan tiket yang baru. Sebisa mungkin kita bertanggung 

jawab dan mengecewakan penumpang, begitu mbak. 

16. Keluhan dari pelanggan yang sering terjadi biasanya seperti apa mas? 

Keluhan yang sering terjadi itu biasanya ketika change schedule jam 

penerbangan menjadi lebih cepat dari yang sudah di jadwalkan. Untuk 

mengantisipasinya biasanya kami menginformasikan kepada penumpang 

melalui telepon dua puluh empat jam sebelumnya.  

17. Kemudian, bagaimanakah respon atau daya tanggap Anda saat melayani 

pembelian tiket, saat penumpang membutuhkan informasi, dan menangani 

keluhan pelanggan? Kita harus cepat tanggap ya mbak, jangan sampai 

penumpang menunggu lama. Jadi setelah menanyakan apa yang dibutuhkan 

penumpang kita harus segera membantu keinginannya tersebut. 

18. Apakah staff Garuda Indonesia sudah melakukan pelayanan dengan cepat dan 

tepat? Untuk kata cepat dan tepat itu menyesuaikan kebutuhan penumpang ya 

mbak. Tapi biasanya kita diberi waktu lima menit dan jangan sampai bekerja 

bertele-tele. 

19. Apakah Anda melayani dengan tepat waktu dalam melakukan pelayanan? Iya 

kita harus tepat waktu dalam melakukan pelayanan tersebut. 



20. Apakah ada jaminan ketepatan waktu dalam melayani calon penumpang? Iya 

ada. Tidak boleh sampai penumpang lama menunggu. Apalagi mereka yang 

menggunakan member platinum, biasanya merekan meminta pelayanan yang 

lebih cepat. 

21. Seperti apa ukuran ketepatan waktu tersebut? Pelayanan penumpang itu 

bukan hanya sekedar cepat sih mbak, tergantung kebutuhan penumpang itu 

tadi. Jadi target kita adalah sampai penumpang merasa puas. 

22. Apakah staff Garuda sudah melayani calon penumpang dengan sopan dan 

ramah sesuai dengan konsep Garuda Indonesia Experience? Iya tentu saja. 

Biasanya kita di bagian ticketing selalu memberi salam dan senyum terlebih 

dahulu, menyebutkan nama sendiri dan bertanya siapa nama penumpang, 

kemudia menanyakan apa yang bisa kami bantu dari pelanggan. Salah satu 

contohnya “Selamat siang, saya Umam staff Ticketing Garuda Indonesia, 

dengan bapak siapa?” kemudian “Ada yang bisa di bantu?” lalu setelah 

selesai melakukan reservasi kami akan mengulangi kembali, misalkan, “Baik 

bapak kami ulangi kembali reservasinya,........” begitu salah satu pelayanan 

kami agar penumpang merasa nyaman dan lebih akrab. 

23. Kalau untuk greeting-nya seperti apa mas? Untuk greeting-nya kami biasa 

mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, di sertai dengan 

tangan di dada. Dan tidak lupa juga mengucapkan terimakasih setelah proses 

layanan selesai. 

24. Apakah dalam memberikan pelayanan staff Garuda Indonesia tidak 

membeda-bedakan antara calon penumpang yang satu dengan yang lain? Iya, 

jadi semua calon penumpang adalah sama, tidak memperdulikan mereka yang 

berekonomi tinggi, menengah atau rendah. Kita tetap layani mereka dengan 

baik, tidak menyepelekan calon penumpang karena penumpang adalah raja. 

25. Apakah dalam memberikan pelayanan kepada calon penumpang staff Garuda 

Indonesia mendahulukan kepentingan calon penumpang daripada 

kepentingan pribadi? Iya sih, kita harus bisa membagi waktu dengan hal 

pribadi diluar kantor pada saat jam kerja kita. 



26. Apakah menurut Anda kualitas pelayanan menjadi hal utama yang 

menyebabkan penumpang ingin membeli tiket di Branch Office Yogyakarta? 

Menurut saya sih iya, karena dengan adanya pelayanan yang baik calon 

penumpang juga akan merasa nyaman dan tidak sungkan untuk kembali lagi. 

 



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

Kuesioner Penelitian 



Kuesioner Penelitian 

 

Salam sejahtera, 

Sebelumnya mohon maaf apabila dengan adanya pengisian kuesioner ini telah 

mengganggu aktivtas Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, perkenalkan saya Nataliya 

Ratnasari mahasiswi Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta 

program studi Manajemen Bisnis Perjalanan yang sedang melakukan 

penelitian mengenai “Analisis Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Penjualan 

Tiket Garuda Indonesia Yogyakarta”. Di bawah ini terdapat beberapa 

pertanyaan dan isian, saya sangat mengaharapkan kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi pertanyaan dan isian tersebut. Atas 

perhatian dan kesediaanya saya ucapkan terima kasih. 

 

No. Responden : 

Hari/Tanggal : 

 

A. Data Pribadi 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : Perempuan/Laki-laki* 

Alamat  : 

Pendidikan : SD/SMP/SMA/D3/S1/S2/S3* 

Pekerjaan :  

 

 

 

 

*) Coret yang tidak perlu



 

B. Mohon pilih salah satu jawaban dengan memberi tanda silang (X) pada 

pilihan anda! 

Tangibel (Berwujud) 

1. Bagaimakah kondisi fasilitas yang disediakan di Branch Office Garuda 

Indonesia? 

a. Baik 

b. Cukup baik 

c. Kurang baik 

2. Apakah layanan yang diberikan staff Garuda Indonesia cukup memudahkan 

Anda? 

a. Ya 

b. Tidak 

3. Apakah ruangan di Branch Office Garuda Indonesia Yogyakarta nyaman dan 

rapi? 

a. Ya 

b. Tidak 

4. Bagaimanakah penampilan staff Garuda dalam melakukan pelayanan kepada 

calon penumpang? 

a. Baik 

b. Cukup baik 

c. Kurang Baik 

 

Reability (Kehandalan) 

5. Bagaimanakah kemampuan staff Garuda Indonesia dalam melakukan 

pelayanan terhadap calon penumpang? 

a. Baik 

b. Cukup baik 

c. Kurang baik 



6. Bagaimana keahlian dan kecermatan staff Garuda Indonesia dalam melayani 

reservasi tiket dan pemberian informasi kepada calon penumpang? 

a. baik 

b. Cukup baik 

c. Kurang baik 

7. Bagaimakah kemampuan staff Garuda Indonesia dalam menangani keluhan? 

a. Baik 

b. Cukup baik 

c. Kurang baik 

8. Apakah staff Garuda Indonesia sudah melaksanakan tugas dan fungsinya 

dengan baik? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

Responsiveness (Daya Tanggap) 

9. Apakah staff Garuda Indonesia selalu siap melayani calon penumpang pada 

jam kerjanya? 

a. Ya 

b. Tidak 

10. Apakah staff Garuda Indonesia cepat tanggap terhadap keinginan yang 

dibutuhkan oleh calon penumpang? 

a. Ya 

b. Tidak 

11. Apakah staff Garuda Indonesia sudah melayani calon penumpang dengan 

cepat? 

a. Ya 

b. Tidak 

12. Apakah staff Garuda Indonesia sudah melayani calon penumpang dengan 

tepat? 

a. Ya 

b. Tidak 



13. Bagaimakah respon staff Garuda Indonesia dalam menangani keluhan calon 

penumpang? 

a. Baik 

b. Cukup baik 

c. Kurang baik 

 

Assurance (Jaminan) 

14. Apakah dalam memberikan pelayanan staff Garuda Indonesia selalu tepat 

waktu dalam menyelesaikan tugas sesuai yang telah dijanjikan? 

a. Ya 

b. Tidak 

15. Apakah ada jaminan bagi calon penumpang yang terpaksa 

menunggu/mengantri? 

a. Ya 

b. Tidak 

16. Apakah staff Garuda Indonesia selalu melayani setiap calon penumpang 

dengan ramah dan sopan sesuai dengan konsep Garuda Indonesia 

Experience? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

Empathy (Empati) 

17.  Bagaimana sikap staff Garuda Indonesia dalam memberikan pelayanan 

kepada calon penumpang ? 

a. Baik 

b. Cukup baik 

c. Kurang Baik 

18. Dalam melakukan pelayanan, apakah staff Garuda Indonesia tidak 

membeda-bedakan antara calon penumpang yang satu dengan yang lain? 

a. Ya 

b. Tidak 



19. Dalam melakukan pelayanan, apakah staff Garuda Indonesia selalu 

mementingkan kepentingan calon penumpang daripada kepentingan pribadi? 

 

Keputusan Pembelian 

20. Apakah Anda dapat dengan mudah melakukan pemesanan di Branch Office 

Yogyakarta? 

a. Ya 

b. Tidak 

21. Apakah Anda mendapatkan pelayanan yang baik saat melakukan dalam 

komunikasi non verbal (telepon/online)? 

a. Ya 

b. Tidak 

22. Apakah Anda memilih untuk membeli tiket di Branch Office Yogyakarta 

karena kualitas pelayanannya? 

a. Ya 

b. Tidak 

23. Apakah harga tiket sesuai dengan pelayanan yang Anda dapatkan? 

a. Ya 

b. Tidak 

24. Berapa kali Anda membeli tiket penerbangan Garuda Indonesia dalam kurun 

waktu tiga bulan?  

a. satu kali 

b. dua kali 

c. tiga kali 

d. > empat kali 

25. Berapa kali Anda membeli tiket penerbangan Garuda Indonesia di Branch 

Office Yogyakarta? 

a. Satu kali 

b. Dua kali 

c. tiga kali 

d. > empat kali 



26. Apa yang membuat anda memilih untuk membeli tiket penerbangan Garuda 

Indonesia meskipun harga tiket penerbangan Garuda Indonesia relatif lebih 

tinggi dibandingkan dengan tiket penerbangan maskapai lainnya? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

Hasil Olah Data 



OLAH DATA DARI TANGGAPAN RESPONDEN 

 

Tangibles (Bukti Fisik) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Bagaimakah kondisi fasilitas yang ada di Branch Office Baik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100%

Garuda Indonesia Yogyakarta? Cukup 0 0%

Kurang 0 0%

Apakah layanan yang ada di Branch Office Garuda Indo- Ya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93,33%

nesia cukup memudahkan Anda? Tidak 1 1 6,67%

Apakah ruangan Branch Office Garuda Indonesia Ya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100%

nyaman dan rapi? Tidak 0 0%

Bagaimakah penampilan staff Garuda Indonesia saat Baik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86,67%

melakukan pelayanan? Cukup 1 1 2 13,33%

Kurang 0 0%

PersentaseFrek

2

3

4

RESPON
NO PERTANYAAN JAWAB

1

 

Reability (Keandalan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Bagaimanakah kemampuan staff Garuda Indonesia Baik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73.33%

dalam melakukan pelayanan terhadap calon Cukup 1 1 1 1 4 26.67%

penumpang? Kurang 0%

Bagaimanakah keahlian dan kecermatan staff Baik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80.00%

Garuda Indonesia dalam melayani reservasi tiket dan Cukup 1 1 1 3 20.00%

pemberian informasi? Kurang 0,00%

Bagaimana kemampuan staff Garuda Indonesia dalam Baik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 66.67%

menangani keluhan calon penumpang? Cukup 1 1 1 4 26.67%

Kurang 1 1 6.67%

Apakah staff Garuda Indonesia sudah melaksanakan Ya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100,00%

tugas dan fungsinya dengan baik? Tidak 0 0,00%

PersentaseFrekJAWAB
RESPON

1

2

3

4

NO PERTANYAAN

 

Responsiveness (Daya Tanggap) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Apakah Staff Garuda Indonesia selalu siap melayani Ya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93.33%

calon penumpang pada jam kerjanya? Tidak 1 1 6.67%

Apakah staff Garuda Indonesia cepat tanggap terhadap Ya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86.67%

keinginan yang dibutuhkan calon penumpang? Tidak 1 1 2 13.33%

Apakah Staff Garuda Indonesia sudah melayani Ya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80.00%

calon penumpang dengan cepat? Tidak 1 1 1 3 20.00%

Apakah staff Garuda Indonesia sudah malayani Ya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93.33%

calon penumpang dengan tepat? Tidak 1 1 6.67%

Bagaimanakah respon staff Garuda Indonesia dalam Baik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73.33%

menanggapi keluhan calon penumpang? Cukup 1 1 1 1 1 4 26.67%

Kurang 0%

PersentaseFrek

3

4

5

2

NO PERTANYAAN JAWAB
RESPON

1

 

Assurance (Jaminan) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Apakah staff Garuda Indonesia selalu tepat waktu Ya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86.67%

sesuai dengan yang telah dijanjikan? Tidak 1 1 2 13.33%

Apakah ada jaminan bagi calon penumpang yang Ya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100,00%

terpaksa menunggu/mengantri? Tidak 0 0,00%

Apakah staff Garuda Indonesia selalu melayani dengan Ya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100%

ramah dan sopan sesuai dengan konsep Garuda Exprience? Tidak 0%

PersentaseFrekJAWAB
RESPON

1

2

3

NO PERTANYAAN

 



 

Emphaty (Empati) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Bagaimana sikap staff Garuda Indonesia dalam Baik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 80%

memberikan pelayanan kepada calon penumpang Cukup 1 1 1 5 20%

Kurang 0 0%

Apakah staff Garuda Indonesia melayani tanpa membeda- Ya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 93.33%

kan antara calon penumpang satu dengan yg lain? Tidak 1 1 6.67%

Apakah staff Garuda Indonesia selalu mendahulukan Ya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100%

Kepentingan calon penumpang? Tidak 0 0%

Frek Persentase

2

3

NO PERTANYAAN JAWAB
RESPON

1

 

Keputusan Pembelian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Apakah Anda dapat dengan mudah melakukan Ya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 86.67%

pemesanan di Branch Office Garuda Indonesia? Tidak 1 1 2 13.33%

Apakah Anda mendapat pelayanan yang baik saat Ya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73.33%

melakukan komunikasi non verbal (telepon/online)? Tidak 1 1 1 1 4 26.67%

Apakah Anda memilih untuk membeli tiket di Branch Ya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 73.33%

Office Garuda Indonesia karena kualitas pelayanannya? Tidak 1 1 1 1 4 26.67%

Apakah harga tiket sesuai dengan pelayanan yang Ya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 100,00%

Anda dapatkan di Branch Office Garuda Indonesia? Tidak 0 0,00%

Berapa kali Anda membeli tiket penerbangan Garuda 1 kali 1 1 2 13,33%

Indonesia dalam kurun waktu tiga bulan? 2 kali 1 1 1 1 1 1 6 40,00%

3 kali 1 1 1 1 4 26.67%

> 4 kali 1 1 1 3 20%

Berapa kali Anda membeli tiket penerbangan Garuda 1 kali 1 1 1 1 1 1 1 7 46.67%

Indonesia di Branch Office Yogyakarta dalam kurun waktu 2 kali 1 1 1 1 4 26.67%

tiga bulan? 3 kali 1 1 2 13,33%

> 4 kali 1 1 2 13%

Frek Persentase

5

6

JAWAB
RESPON

1

2

3

4

NO PERTANYAAN

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 

Dokumentasi Penelitian 



DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

         

Branch Office Garuda Yogyakarta    Staff melayani costumer 

          

Wawancara dengan General Affair Garuda Indonesia Yogyakarta 

 

            



DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

          

Wawancara dengan costumer       Wawancara dengan costumer 

 

 

Wawancara dengan costumer 
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Lembar Bimbingan 
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