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ABSTRAK 

Transportasi atau pengangkutan mempunyai arti sebagai media atau alat 

pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses 

pengangkutan ini merupakan suatu gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan 

dimulai, ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Sistem yang 

digunakan untuk menggangkut barang-barang dengan menggunakan alat angkut 

tertentu adalah disebut moda transportasi. Sehingga keberadan transportasi harus 

memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan bagi penumpangnya. 

Transportasi merupakan salah satu unsur terpenting dalam dunia pariwisata, 

sebab tanpa adanya transportasi yang memadai dalam kegiatan pariwisata tidak dapat 

berjalan dengan lancar bahkan mungkin tidak tepat waktu. sehingga pelayanan yang 

mengunakan jasa transportasi harus lebih ditingkatkan dalam rangka menjaring serta 

mempertahankan pelanggan yang dimiliki. Untuk memberikan kepuasaan kepada 

konsumen dalam kebutuhan berwisata, baik itu konsumen domestik atau 

mancanegara, maka terbentuklah usaha-usaha yang bergerak dalam bidang 

pariwisata, sehingga terbentuk industri pariwisata. Salah satu usaha yang bergerak 

dalam bidang pariwisata adalah usaha di bidang angkutan baik itu angkutan darat, 

laut maupun udara. Maka angkutan yang pada saat ini digemari oleh wisatawan serta 

masyarakat adalah angkutan udara. PT Garuda Indonesia Airlines merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa angkutan untuk penumpang serta barang 

dengan mempunyai beberapa pesawat udara. PT Garuda Indonesia Airlines telah 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumennya, Hal ini menyebabkan 

begitu pentingnya jasa penerbangan karena proses ini terjadi berulang ulang. PT 

Garuda Indonesia Airlines mungkin akan terus berusaha memberikan atau 

mewujudkan keinginan penumpang yang ingin melakukan suatu perjalanan dengan 

efisien waktu. 

Dalam penelitian ini membahas mengenai Apa upaya manajemen PT Garuda 

Indonesia Airlines dalam mengoptimalkan layanan yang diberikan Staff Ticketing 

Officer kepada konsumen pengguna Jasa Penerbangan dengan menggunakan jenis 

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa upaya manajemen 

PT Garuda Indonesia Airlines dalam mengoptimalkan layanan yang diberikan Staff 

Ticketing Officer kepada konsumen pengguna Jasa Penerbangan yaitu memberikan 

program pelatihan kepada Sumber Daya Manusia dengan pembekalan pengetahuan 

terperinci tentang pelayanan, rute penerbangan dan tarif. 

Tujuan dari semua diatas adalah untuk mengotimalkan pelayanan yang prima 

dalam memberikan layanan kepada penumpang dan tetap menjadikan jasa 

penerbangan PT Garuda Indonesia Airlines sebagai airlines dengan pelayanan terbaik 

serta pilihan utama di Indonesia. 
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