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ABSTRAKSI 

 

 Bisnis pengiriman kargo atau ekspor & impor di Indonesia, terbilang cukup 

potensial, dikarenakan minat masyarakat di Indonesia tentang jual beli cukup 

meningkat. Dikarenakan di Indonesia sendiri terdiri dari beragam kepualauan dan 

penduduknya pun juga banyak sehingga dinilai potensial dalam pergerakan bisnis ini.   

 PT. Spero Aviation Surabaya merupakan perusahaan pengiriman kargo berjenis 

GSA, yang merupakan jenis perusahaan penyedia ruang kosong untuk kargo dari 

beberapa airlines yang bekerja sama. PT. Spero Aviation yang bertanggung jawab 

untuk melayani freight forwarder dalam proses pemesanan ruangan untuk kargo 

didalam pesawat terbang.  

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Penulis sebagai peneliti, selama melakukan proses penelitiannya melakukan 

observasi atau pengamatan langsung di PT. Spero Aviation Surabaya untuk mengamati 

bagaimana proses melakukan pemesanan slot cargo, kemudian melakukan wawancara 

dengan staf , supervisor dan pelanggan dari PT. Spero Aviation Surabaya. Peneliti juga 

mengumpulkan beberapa data berupa dokumen dan foto yang kemudian disusun dan 

dideskripsikan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.  

 Hasil penelitian yang didapat oleh penulis adalah bagaimana prosedur 

pengiriman cargo udara dan cara pihak manajemen PT. Spero Aviation Surabaya 

dalam menangani complaint yang terjadi jika cargo terlambat untuk terbang. 

Manajemen komplain yang sudah dilakukan oleh PT. Spero Aviation Surabaya dalam 

menangani komplain dari konsumen sudah memenuhi unsur unsur Comitment 

(Pegawai PT. Spero Aviation sudah berkomitmen untuk mendengarkan pelanggannya 

terlebih dahulu), Visible (Menjelaskan tentang masalah yang terjadi kepada customer 

dengan jelas tanpa ada yang ditutupi), Accesible (komplain bisa disampaikan 24jam 

melalui email maupun telepon), Sederhana (prosedur komplain sangat mudah), Cepat 

(PT. Spero Aviation akan berusaha dengan cepat untuk menanggapi komplain dari 

pelanggannya), Fair (pelanggan biasa maupun yang komplain diperlakukan dengan 

adil), Konfidensia (data pelanggan dijamin privasinya), Records (setiap bulan ada data 

keseluruhan komplain yang akan di diskusikan selama rapat bulanan), Sumber Daya 

(terdapat customer service) dan Remidy (ganti rugi berupa uang cash maupun jadwal 

baru).
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