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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Saat ini pertumbuhan angkutan udara di Indonesia menunjukkan 

peningkatan yang pesat. Menurut Direktorat Angkutan Udara Ditjen 

Perhubungan Udara (2018) pada acara Expert Talk: Aviation Industry 

berpendapat bahwa setiap tahun maskapai selalu mengalami peningkatan 

jumlah penumpang, hal ini memberikan dampak pada persaingan maskapai 

dimana para maskapai bersaing untuk memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi para penumpangnya.  

  Dalam persaingannya, tentu perusahaan maskapai penerbangan harus 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya delay atau 

keterlambatan suatu penerbangan. Berdasarkan Direktorat Angkutan Udara 

Ditjen Perhubungan Udara Kementrian Perhubungan (2018) mengatakan 

bahwa keterlambatan penerbangan dalam negeri di Indonesia di angka 

159.153 penerbangan atau kira-kira 19,21% dari keseluruhan 828.609 

penerbangan dalm negeri. Kemudian Dirjen Perhubungan Udara Kementrian 

Perhubungan Agus Santoso juga mengatakan bahwa transportasi udara 

memiliki peran yang positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional 

dan pariwisata, dimana hal ini merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan pembangunan nasional (Direktorat Angkutan Udara Ditjen 

Perhubungan Udara, 2018). 



 

2 

 

  Menurut pengamat penerbangan maskapai Marsekal Chappy Hakim 

(dalam Perdana, 2016) mengenai kasus penerbangan maskapai lainnya yaitu 

sering terjadinya delay (penundaan) penerbangan sampai salah menurunkan 

penumpang. Menurut Hakim, hal ini bisa terjadi karena buruknya kualitas 

dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Hakim (dalam Perdana, 

2016) juga mengatakan bahwa pertumbuhan bisnis maskapai di Indonesia 

cukup tinggi namun untuk kualitas sumber daya manusia yang bekerja di 

transportasi udara tidak mengalami peningkatan. Kemudian Sekretaris 

Jenderal Kementrian Ketenagakerjaan, Hery Sundarmanto (dalam Reza, 

2018) mengatakan bahwa praktisi SDM dari Human Resource Development 

(HRD) diharuskan untuk membuat system baru yang mampu memperoleh 

SDM yang bermutu dan memiliki daya saing yang besar khususnya dalam 

persaingan global. Gaol (2014) menjelaskan bahwa manusia adalah salah 

satu sumber daya yang penting dalam sebuah organisasi karena karyawan 

dapat memberikan bakat, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang 

dimiliki untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Keberhasilan dalam  

mencapai tujuan dari sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh motivasi 

kerja para karyawan.  

  George dan Jones (2005) menjelaskan motivasi kerja ialah sebuah 

dorongan psikis dalam diri seseorang mengarahkan perilakunya (direction of 

behavior) individu pada suatu organisasi, taraf usahanya (level of effort) dan 

taraf keuletan atau ketangguhan untuk menangani sebuah permasalahan 

(level of persistence). Selain itu, motivasi kerja merupakan suatu reaksi yang 

menyebabkan individu berperilaku tertentu guna memenuhi kebutuhan 
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hidup, keamanan, kehormatan, pencapaian, kekuasaan, serta penghargaan 

diri (Bittel, Newstrom & Newstrom, 1994). Sependapat dengan Gibson, 

Ivancevich dan Donnely (1997) yang mengungkapkan yakni motivasi kerja 

adalah dorongan pada diri seseorang yang menimbulkan atau mengarahkan 

perilaku tertentu.   

   Herzberg menemukan gejala ketidakpuasan dengan pekerjaan terutama 

berhubungan dengan faktor kerja atau lingkungan kerja (Handayani, 2015). 

Teori dua faktor Herzberg yang terbagi menjadi hygiene factors dan 

motivator factors (Yuwono, 2005). Faktor hygiene atau faktor ekstrinsik 

merupakan faktor yang berkaitan dengan konteks dari pekerjaan, meliputi 

administrasi dan kebijakan perusahaan (company policy and administration) 

perencanaan tetap dari fungsi planning dalam manajemen dan kebijakan 

ialah pedoman umum dalam pembuatan keputusan, supervisi (supervision) 

proses yang memacu anggota unit kerja untuk berkontribusi secara efektif 

dalam mewujudkan tujuan organisasi, upah (salary) balas jasa dalam bentuk 

uang yang diterima oleh karyawan karena telah berkontribusi dalam 

mencapai tujuan organisasi, hubungan interpersonal (interpersonal 

relationship) mempunyai hubungan dengan rekan kerja yang ramah serta 

mendukung motivasi bekerja, dan kondisi kerja (working conditions) yang 

mendukung sarana dan prasarana kerja (Herzberg dalam Pratama, 2011). 

Sementara faktor motivator atau faktor intrinsik merupakan faktor motivasi 

yang berkaitan dengan isi dari pekerjaan meliputi tanggung jawab 

(responsibility) seseorang memperoleh kepuasan dari tanggung jawab yang 

diserahkan kepadanya dalam menyelesaikan tugasnya, kesempatan untuk 
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maju (advancement) adanya perubahan status atau posisi seseorang dalam 

perusahaan, pekerjaan itu sendiri (work it self) pekerjaan yang dapat 

menimbulkan semangat atau melemahkan semangat seseorang atau 

pekerjaan terlalu mudah atau terlalu banyak tantangan, keberhasilan 

melaksanakan tugas (achievement) keberhasilan atau kegagalan seseorang 

dalam mempertahankan pendapat serta melihat hasil pekerjaannya sendiri, 

dan penghargaan (recognition) ada dua jenis penghargaan menurut Herzebrg 

(dalam Pratama, 2011) yang bersifat positif diperoleh apabila seseorang 

berhasil dalam melaksanakan tugasnya dan mendapatkan imbalan yang 

bersifat verbal kemudian yang bersifat negatif berupa kritikan atau tidak 

mendapatkan kesempatan untuk promosi. Rivai (2009) menjelaskan kedua 

faktor terkait yang menimbulkan kepuasan atau tidaknya pada individu. 

 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. berkomitmen untuk senantiasa 

memunculkan SDM dan mengembangkan teknologi yang bermutu, mampu 

bersaing, dan memiliki daya saing yang besar pada perusahaan penerbangan 

dengan memprioritaskan nilai dan kultur pada industri yaitu “SINCERITY”.  

Perseroan melakukan program pengelolaan SDM dengan berorientasi pada 

tiga fokus strategi utama (strategis focus) diantaranya adalah 

pengorganisasian talent dengan skala global (global talent management), 

terintegrasinya peningkatan SDM (integrated people development), dan 

mengoptimalkan kinerja, kapasitas produksi, dan rewards (Annual Report 

Garuda, 2018). Pada akhir Desember 2018, perseroan mempunyai 7.946 

karyawan yang memiliki status pendidikannya, gender, umur dan 

berpengalaman. Pengembangan kompetensi SDM yang dilakukan 
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diantaranya seperti memberi tugas bersifat tantangan, magang di lapangan, 

mentoring, dan coaching oleh pimpinannya serta penataran dengan training 

resmi. Hasil dari peningkatan SDM ini, Perseroan memperoleh apresiasi 

“The World’s Best Cabin Crew” dalam lima tahun yang berurutan oleh 

Skytrax.  

 Kemudian dari sisi layanan penerbangan, maskapai Garuda meraih 

pencapaian kinerja On Time Performance (OTP) perolehnya paling baik 

maskapai global di Asia Pasific dengan flights lebih dari 10 ribu 

penerbangan (Annual Report Garuda, 2018). Menurut laporan lembaga 

pemeringkatan OTP independen Official Airline Guide (OAG) Flightview, 

Garuda Indonesia sukses meraih pencapaian OTP yakni 87,80% sepanjang 

tahun 2018. Capaian ini sebagai usaha Garuda Indonesia dalam memberi 

layanan paling baik konsumennya, khususnya pada operasi penerbangan. 

Sehubungan dengan usaha menjaga prestasi OTP ini dan selaku IOSA 

Registered Airline, Perseroan juga tetap berupaya untuk memelihara aspek 

operational safety dengan cara berkomitmen untuk terbiasa safety pada 

keseluruhan aspek operasi Penerbangan.  

 Selain itu, Perseroan juga berusaha untuk memastikan risiko keselamatan 

dan keamanan customer pada penerbangan. Usaha pengelolaan risiko 

tersebut salah satunya dilakukan oleh karyawan department flight operation 

officer (FOO). Flight Operation Officer adalah seseorang yang dipilih oleh 

perusahaan penerbangan sipil untuk melaksanakan tugas-tugas 

operasionalnya dalam menyiapkan meluncurnya sebuah penerbangan (flight 

dispatch), melepaskan penerbangan (dispatch release), dan bertanggung 
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jawab memantau penerbangan yang telah diluncurkan hingga ke lokasi yang 

dituju dengan menjaga keamanan, kenyamanan dan efisiensinya (Flight 

Operation Officer Di Dunia Aviasi, 2019). 

  Berdasarkan buku laporan Garuda Indonesia (2018) ada beberapa faktor 

utama yang me njadi tanggung jawab karyawan departemen flight operation 

officer yakni memastikan terkait analisis dan rumusan route performance 

test, analisis weather, notice to airmen (NOTAM) data yang berhubungan 

dengan penyelenggaraan penerbangan, analisis airport, airways, dan 

navigation facilities, payload performance calculation, izin lengkap untuk 

jalur lintas penerbangan, ketersediaan rumusan, serta mempublikasikan dan 

merekam flight plan pada tiap operasional penerbangan, memastikan 

keterlaksanaan proses crew briefing tiap penerbangan, penerbangan yang 

berlangsung aman dan efisien, keterlaksanaan monitoring penyelenggaraan 

penerbangan (flight watch), dilaksanakannya re-despatch atau re-release 

status penerbangan jika terdapat iregularities, mengkoordinasikan dan 

merekomendasikan perubahan operasi penerbangan berdasar informasi 

tebaru yang berkaitan dengan flight safety, serta safety awareness atau 

keselamatan penerbangan dan ketaatan pada kaidah penerbangan. 

  Dengan melihat beberapa faktor utama yang menjadi tanggung jawab 

karyawan flight operation officer. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi 

oleh para calon karyawan departemen flight operation officer, yaitu bisa 

menunjukkan kecakapan menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia dengan 

baik. Seorang calon karyawan flight operation officer harus lulus dalam tes 

pengetahuan yakni meliputi Air law dan Rule and Regulation, Meteorology, 
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mengetahui teknik menganalisis dan memakai informasi cuaca dan 

NOTAM, mengetahui teknik menginterpretasi dan memakai weather charts, 

maps, forecast, sequence reports, serta abbreviations and symbols. 

  Adapun tantangan yang dimiliki oleh karyawan departemen flight 

operation officer antara lain adalah bahwa pada saat terjadi bencana alam 

atau cuaca buruk, salah satunya seperti bencana gunung meletus, karyawan 

departemen flight operation officer akan melakukan rembukan untuk 

memikirkan atau mencari solusi jalur penerbangan alternatif dengan cepat 

dengan memperhitungkan bahan bakar yang dimiliki pesawat tersebut serta 

mengetahui keadaan cuaca dengan baik agar pesawat tiba di lokasi yang 

dituju dengan terjaga keselamatan serta keamanannya. Pada saat seperti ini, 

karyawan departemen flight operation officer diharuskan untuk memberikan 

pemikiran yang cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, kemudian 

karyawan departemen flight operation officer juga akan bekerja secara terus-

menerus selama kurang lebih 24 jam di dalam ruangan khusus. 

  Hasil wawancara yang didapatkan bahwa karyawan departemen flight 

operation officer di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dalam tiga tahun 

terakhir, hanya ada dua orang karyawan yang melakukan resign 

(pengunduran diri) berbeda dengan departemen lainnya yang memiliki 

tingkat turnover yang tinggi. Hal ini menjadi fenomena dalam penelitian ini, 

melihat pekerjaan serta tanggung jawab yang dimiliki karyawan departemen 

flight operation officer sangat penting bagi perusahaan namun tingkat 

turnovernya rendah.   
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  Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini terdapat dua faktor 

yang akan diteliti terhadap motivasi kerja karyawan departemen flight 

operation officer yaitu faktor hygiene dan faktor motivator. Peneliti ingin 

mengetahui bahwa dari kedua faktor tersebut, manakah faktor yang paling 

berperan terhadap motivasi kerja yang dimiliki karyawan departemen flight 

operation officer khususnya di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

sehingga penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk departemen lainnya di PT 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

 

1.2 Tujuan Magang 

 Adapun beberapa tujuan dilakukannya magang, diantaranya dapat 

mengetahui motivasi kerja pada karyawan departemen flight operation 

officer di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.; mengetahui faktor motivasi 

kerja departemen flight operation officer berdasarkan faktor motivator dan 

faktor hygiene; mampu mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama 

proses perkuliahan; memahami situasi atau dinamika perusahaan terutama 

pada divisi Human Capital Management dalam hal seleksi dan rekrutmen 

karyawan flight operation officer di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.; 

menambah pengetahuan dan pengalaman ketika berada di perusahaan 

mengenai Human Capital Management dalam hal seleksi dan rekrutmen; 

serta untuk membandingkan teori yang telah dipahami selama di perkuliahan 

dengan pelaksanaan di lapangan.  
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1.3 Lokasi Magang 

 Pelaksanaan magang dilakukan di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

pada divisi Human Capital Management yang berlokasi di Management 

Office: Management Building, Garuda City Center, Seokarno-Hatta 

International Airport, Tangerang (15111) – Indonesia. 

 

1.4 Waktu Magang 

 Waktu magang disesuaikan antara waktu bimbingan laporan magang dan 

waktu kerja pemagang di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Adapun 

jadwalnya ialah hari Senin hingga Jumat pukul 07:30-17:00 WIB. Proses 

pelaksanaan magang dimulai sejak 06 Agustus 2018 sampai dengan 30 

November 2018. Proses magang ini telah memenuhi persyaratan minimal 

360 jam kerja magang dan sesuai dengan persyaratan pengambilan mata 

kuliah magang sebagai tugas akhir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


