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ABSTRAKSI
Pariwisata merupakan salah satu industri yang banyak bergantung pada
sumber daya dan potensi alam yang ada, di samping sumber daya manusia yang
menjalankannya. Kemajuan dunia pariwisata, keindahan, keeksotikan, serta
kekhasan obyek wisata yang ditunjang dengan mudah dan lengkapnya fasilitas
yang ada juga mendorong manusia untuk berwisata. Sejak penemuan roda sampai
dengan penerbangan pesawat ulang alik dan akhirnya, kebutuhan akan perjalanan
memberikan inspirasi bagi penemuan – penemuan yang tak berkesudahan dalam
bidang perdagangan, teknologi, dan pendidikan.
Bisnis penerbangan memang mempunyai daya tarik yang cukup besar.Hal
ini dapat dilihat dari banyaknya industri penerbangan yang mengeluti bisnis
tersebut. Begitu juga dengan Garuda Indonesia Airlines, yang merupakan
maskapai berplat merah atau maskapai penerbangan milik negara. Maskapai ini
mempertahankan tarif dengan menyesuaikan kualitas pelayanan yang maksimal,
yang memang sudah diakui oleh seluruh pengguna fasilitas jasa dibidang
penerbangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Peran dan bentuk kerjasama
Garuda Indonesia dengan SkyTeam 2) Dengan adanya penelitian ini pembaca
dapat mendapat informasi dan manfaat lebih dari Garuda Indonesia sendiri.
Penulis berharap dengan adanya tulisan in memberi manfaat juga kepada
manajerial untuk pengembangan kedepan.. Lebih khusus lagi penulis berharap
bermanfaat memberikan informasi bagi program Studi DIII Kepariwisataan/Bina
Wisata.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan
mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambar. Data tersebut berasal dari
naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo,
kuesioner dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini hanya memaparkan situasi
dari permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat menjabarkan penyelesaian
permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian ini secara jelas dan mendalam di
Garuda Indonesia.
Peneliti memilih Garuda Indonesia yang berada di Jl. Basuki Rachmat, Kota
Surabaya – Jawa Timur sebagai lokasi penelitian karena:1) Garuda Indonesia
merupakan tempat magang peneliti sehingga lebih memberikan kemudahan bagi
peneliti 2) Garuda Indonesia merupakan maskapai terbaik di Indonesia 3) Garuda
Indonesia merupakan anggota dari Skt Team. Tahap selanjutnya yang harus
dilakukan setelah pengumpulan data yaitu analisis data, dalam penelitian kali ini
metode yang digunakan adalah metode penelitian desktiptif kuantitatif, penulis
mengumpulkan data berupa wawancara, catatan lapangan, observasi,
dekumentasi, foto, komentar pribadi, biografi, artikel, dan sebagainya kemudian
peneliti memberikan penjelasan dalam setiap data yang didapat terutama jawaban
dari hasil wawancara dengan nara sumber.
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