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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi semakin penting 

dewasa ini, bahkan juga di akui bahwa daya penggerak utuma seluruh 

aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan adalah melalui manusia itu sendiri. 

Berhasil tidak suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi, dimulai dari 

usaha-usaha manusia yang terlibat efektivitas dan efisiensi sumber daya dapat 

dicapai secara maksimal hanya melalui pendayaan sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia (SDM) semakin diakui sebagai sumber daya 

organisasi vital dan sentral di masa datang. Memahami arti pentingnya sumber 

daya manusia dalam suatu proses produksi mutlak diperlukan, mengingat 

manusia sebagai faktor produksi tidaklah dapat disamakan dengan faktor 

produk lainnya. Dari keseluruhan sumber daya yang tersedia dalam suatu 

organisasi baik organisasi publik ataupun swasta, sumber daya manusia lah 

yang paling penting dan sangat menentukan, karena tanpa adanya sumber daya 

manusia yang bagus maka organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik pula. 

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang 

memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, 

dorongan, daya dan karya. Satu-satunya sumber daya yang memiliki ratio, rasa 

dan karsa. Semua potensi sumber daya manusia tersebut sangat dipengaruhi 

terhadap upaya organisasi dalam pencapaian tujuan. 
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Dalam mencapai tujuan perusahaan, peranan manusia tidak dapat 

disangkal lagi sebagai penentu sukses. Sebenarnya sangat banyak yang dapat 

mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan, namun yang paling penting 

adalah unsur tenaga manusia. 

Sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan yaitu para tenaga 

kerja yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai latar belakang dan 

motivasi yang berbeda-beda antar tenaga kerja yang satu dengan yang lainnya, 

melainkan manajer harus dapat mengelola tenaga kerjanya agar dapat 

meningkatkan produktivitas kerjanya. 

Setiap manusia mempunyai latar belakang, juga keahlian dan 

keinginan berbeda-beda, sehingga menyatakan semua ini dalam suatu tujuan 

diperlukan wadah yang baik yakni organisasi. Perusahaan merupakan salah 

satu bentuk organisasi, oleh karena itu unsur terpenting dalam suatu 

perusahaan itu adalah unsur manusia, karena tanpa ada manusia perusahaan itu 

tidak mungkin ada. Manusia merupakan salah satu faktor produksi yang ada 

dalam suatu perusahaan, tidak dapat disamakan dengan faktor produksi lain, 

seperti aspek kejiwaaan dan aspek estetika.  

Dengan diadakan program training, maka diharapkan karyawan dapat 

bekerja lebih cepat dan lebih baik, kerusakan peralatan dapat dikurangi, 

kecelakaan dapat dihindari, peralatan dapat digunakan dengan baik, 

pemborosan dapat ditekan dan sebagainya. Dalam melaksanakan program 

training berbagai jasa dapat diperoleh oleh perusahaan, tetapi dilain pihak 

perusahaan juga harus mengeluarkan biaya untuk melaksanakan program 

training. 
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Perkembangan teknologi sekarang ini yang pesat, mendorong 

perusahaan dalam mencapai competitive advantage (keunggulan kompetitif) 

agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Agar supaya penjualan 

dapat berjalan dengan lancar dan keuntungan dapat dicapai maksimal maka 

sistem pemasaran produk hasil produksi diusahakan dapat memberikan 

kemudahan dan kepuasan terhadap konsumen. Selain itu hal yang perlu 

diperhatikan pula yaitu mengenai sikap pelayanan produsen terhadap 

konsumen yang sedang membeli produknya. Baik buruknya pelayanan yang 

diberikan produsen tentu saja mampu memberi nilai tambah pada konsumen 

untuk membeli produk-produk yang dipasarkan oleh produsen tersebut. 

Dengan pemberian pelayanan yang baik akan menjadikan konsumen puas dan 

akan loyal. Dan tentu saja hal inipun dapat menguntungkan bagi perusahaan 

karena akan meningkatkan laba yang ingin dicapai. 

Menurut Mowen (dalam Tjiptono, 2005: 349), merumuskan kepuasan 

pelayanan sebagai sikap keseluruhan terhadap suatu barang atau jasa setelah 

perolehan (acquistion) dan pemakaiannya. Dengan kata lain, kepuasan 

pelayanan merupakan penilaian evaluatif purna beli yang dihasilkan dari 

seleksi pembelian spesifik. Definisi kualitas jasa terpusat pada upaya 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Gronros 

(dalam Tjiptono, 2005: 260) kualitas jasa yang dipersepsikan pelanggan terdiri 

atas dua dimensi utama yaitu dimensi technical quality (Outcome dimention) 

berkaitan dengan kualitas output jasa yang dipersepsikan pelanggan dimensi 
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kedua yaitu functional quality (process-related dimension) berkaitan dengan 

kualitas cara penyampaian jasa atau menyangkut proses transfer kualitas 

teknis, output atau hasil akhir jasa dari penyedia jasa kepada kualitas.  

Pelayanan merupakan keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu 

produk atau jasa dalam kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten. Ada dua istilah dalam 

membahas pelayanan (memenuhi kebutuhan) pelanggan,  yakni customer 

service dan customer focus. Customer service adalah pelayanan yang diterima 

pelanggan selama berlangsungnya kontak bisnis dengan perusahaan. Customer 

focus (pemusatan pada pelanggan) mengutamakan kualitas pelayanan terhadap 

pelanggan secara total. Pelayanan ini tidak hanya meliputi kontak bisnis, 

namun hingga ke hal yang terkecil. Waktunya juga sebelum, selama, sesudah 

berlangsungnya kontak bisnis. Baik itu produk dasar, pelayanan yang kita 

tawarkan, kebijakan, dan aturan main yang ikuti dalam berbisnis. Selain itu 

semua elemen bisnis yang berhubungan dengan pelanggan saat mereka 

melakukan bisnis dengan perusahaan.       

       Beberapa literatur mengemukakan bahwa kualitas pelayanan akan 

tergantung pada jenis industri jasa yang akan dinilai. Pada industri jasa yang 

berbeda kemungkinan memiliki dimensi kualitas pelayanan yang berbeda 

pula. Disisi lain, dengan menggunakan pengukuran pada dimensi yang sama, 

tingkat kualitas layanan bisa berbeda, pada jenis industri jasa yang berbeda. 

Bahkan pada industri jasa yang sejenis, tingkat kualitas layanan mungkin 

berbeda.  

 



 66

Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul “PENGARUH TRAINING PROGRAM DAN 

PENETAPAN STANDAR ABSENSI PADA PRAMUGARI DALAM 

USAHA MENINGKATKAN KEPUASAN PELAYANAN KERJA DI 

PERUSAHAAN PENERBANGAN PT. GARUDA INDONESIA, SOLO". 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis memutuskan 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:                 

1. Apakah training program dan penetapan standar absensi berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan pelayanan kerja PT.Garuda 

Indonesia? 

2. Apakah training program mempunyai pengaruh yang dominan terhadap 

kepuasan pelayanan kerja PT.Garuda Indonesia? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan judul yang diambil dalam penelitian ini maka hanya 

terbatas pada training program dan penetapan standar absensi yang di lakukan 

perusahaan terhadap kepuasan pelayanan kerja PT. Garuda Indonesia. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji, training program dan penetapan standar  absensi 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelayanan kerja pada PT. 

Garuda Indonesia. 
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2. Untuk menguji, diantara training program dan penetapan standar  absensi 

mana yang mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap kepuasan 

pelayanan kerja PT. Garuda Indonesia.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi perusahaan  

Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menetapkan kebijakan di 

bidang personalia  yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan 

kepuasan pelayanan pada perusahaan penerbangan di masa yang akan 

datang. 

2. Manfaat bagi peneliti lain 

Dengan penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan/referensi bagi 

peneliti lain. 

 

F. Sistematika  Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab pembahasan, secara 

rinci yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Disini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika 

skripsi. 
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BAB II TINJUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan uraian mengenai teori-teori yang 

dipergunakan untuk melandasi pembahasan masalah yang diambil 

dari buku-buku literatur. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan mengenai kerangka pemikiran, definisi 

operasional, hipotesa, populasi, jenis data, teknik pengumpulan 

data dan analisa data. 

BAB IV ANALISA DATA DAN HASIL PENELITIAN 

Merupakan gambaran umum perusahaan, data yang diperoleh, 

analisa data dan hasil analisa data. 

BAB V PENUTUP  

  Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. 
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