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Abstrak 
 
Total quality management merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha 
dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Tujuan penelitian 
ini untuk menganalisis Kualitas Mutu Terpadu Total Quality Management pada Bandar Udara Internasional 
Sultan Hasanuddin Makassar Metode penelitian ini adalah metode gabungan (mix method)  dimana 
menggunakan kuisioner, survey dan wawancara penumpang yang akan berangkat (keberangkatan) dan 
kedatangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas mutu total quality management pada Bandar 
Udara Internasional Sultan Hasanuddin masih membutuhkan perbaikan terus-menerus guna mendapatkan 
kulitas mutu total quality management seperti pada wacana total quality management itu sendiri, terutama 
pada bagian check-in, bagasi keberangkatan, ruang isolasi keberangkatan (ruang tunggu penumpang untuk 
keberangkatan), bagasi kedatangan. Disimpulkan bahwa diperlukan penanganan-penanganan secara terus-
menerus terutama pada bagian ruang tunggu yang terisolasi untuk naik ke pesawat, bagian bagasi 
kedatangan dan check-in antrian tiket dan bagasi berangkat. 
 
 
Kata kunci : Total Quality Management, TQM dalam Administrasi Publik, Pelayanan Penumpang 
 
 
 
Abstract 
 
 
Total quality management is a management system that elevates the quality as a business strategy and 
customer satisfaction oriented by involving all members of the organization. The purpose of this study to 
analyze the quality of Integrated Quality Total Quality Management at Sultan Hasanuddin International 
Airport Makassar This research method is a method in which the mix using questionnaires, surveys and 
interviews departing passengers (departures) and arrival. The results of this study indicate that the quality 
of the quality of total quality management at Sultan Hasanuddin International Airport still needs 
continuous improvement continue to obtain quality-quality total quality management such as total quality 
management discourse itself, especially at the check-in, baggage departure, isolation departures 
(passenger lounge for departure), baggage arrival. It was concluded that the necessary countermeasures 
constantly, especially in the waiting room were isolated to board the plane, the luggage arrival and check-
in queues and baggage tickets left. 
 
 
 
Keywords: Total Quality Management, TQM in Public Administration, Passenger Services 
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PENDAHULUAN 

Reformasi administrasi publik sudah merupakan salah satu kegiatan pemerintah 

yang mendunia terutama untuk menghadapi problem-problem berat di negara-negara 

berkembang. Sebagian besar negara-negara ini diwarisi pemerintahan kolonial dengan 

sangat bergantung pada kekuasaan kolonial barat dan sistem administrasinya menderita 

kurang vitamin. Reformasi dan reorganisasi merupakan kebutuhan esensial untuk 

keberhasilan implementasi kebijakan dan program pembangunan di negara-negara 

berkembang. Proses pembangunan memerlukan sistem administrasi yang fleksibel, 

kreatif, dan inovatif 

Reformasi administrasi publik sudah terjadi sejak lama, namun Caiden (1991) 

berpendapat bahwa:  

“reformasi administrasi publik baru lahir sekitar tahun 1980 yang ditandai adanya 
perbaikan kinerja operasional sektor publik secara sistematis. Di dunia ketiga, 
sudah memimpikan pembangunan nasional yang cepat. Namun, program ini 
dibebani dengan hukum dan administrasi pesanan yang kurang berpengalaman, 
sumberdaya dan personil yang terlatih untuk menggantikan arahan secara 
mendadak. Untuk memecahkan kesulitan-kesulitan  tidak dengan menggulingkan 
apa yang mereka miliki tetapi dengan mengejar dan pada umumnya merevisi apa 
yang sudah berjalan lama 
 
Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah perlu 

mendapatkan perhatian serius dari instansi-instansi pemerintah, baik pemerintah pusat, 

pemerintah daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD). Dalam konsep Administrasi Publik Modern, pemberian 

pelayanan kepada masyarakat tidak harus dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi 

pemerintah bekerja sama dan mengembangkan kemitraan, baik dengan kelompok swasta 

maupun perorangan. 

Manajemen adalah ilmu (knowledge) sekaligus kemahiran (knowhow) yang 

dikembangkan melalui kajian ilmu dan praktik. Menurut Charles M. Savage (1990) 

seperti yang dikutip oleh Wasistiono, Perkembangan manajemen sebagai ilmu sampai 

saat ini sudah melewati lima generasi. TQM muncul pada generasi ke empat  di mana 

generasi  ketiga dirasa lemah, para ahli yang dipelopori oleh Brian L. Joiner (1994) 

adalah yang mengembangkan manajemen generasi keempat dengan ciri utama perpaduan 

antara pendekatan ilmiah dan kerja tim untuk mencapai sasaran yang berkualitas. 
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Manajemen generasi keempat ini disebut pula sebagai Total Quality Management (TQM) 

yang berfokus pada kepuasan pelanggan (customer satisfaction). 

Total quality management merupakan sistem manajemen yang mengangkat 

kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan 

melibatkan seluruh anggota organisasi. 

Menurut Vincent Gasper (2006) Manajemen kualitas (Quality Management) atau 

Manajemen Kualitas Terpadu (Total Quality Management = TQM) didefinisikan sebagai 

suatu cara meningkatkan kinerja secara terus-menerus (continously performance 

improvement) pada setiap level operasi atau proses, dalam setiap area fungsional dari 

suatu organisasi, dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang 

tersedia. 

TQM merupakan satu sistem yang saat ini mulai diterapkan perusahaan-

perusahaan karena dianggap mampu mendukung kinerja manajerialnya. TQM juga 

dikenal dengan manajemen terpadu. Menurut Ishikawa dalam  Nasution (2005), TQM 

diartikan sebagai perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu 

perusahaan dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan 

konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. 

Seperti halnya dengan Bandar udara, juga memerlukan standar Total quality 

management.  Dasar pemikiran perlunya Total quality management diterapkan di bandara 

yakni bahwa cara terbaik agar dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global adalah 

dengan menghasilkan kualitas terbaik. Untuk menghasilkan kualitas terbaik diperlukan 

upaya perbaikan berkesinambungan terhadap kemampuan manusia, proses, dan 

lingkungan.   

Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas 

tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik 

turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda 

transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, 

serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 

Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin sebagai bandara Internasional di 

Kota Makassar pada pelayanannya masih banyak yang mengeluhkan buruknya pelayanan 

pada pelayanan pemeriksaan barang penumpang pada pintu masuk keberangkatan, check-
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in, barang bawaan penumpang bagian keberangkatan, dan barang bawaan (bagasi) bagian 

kedatangan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kualitas mutu terpadu pada Bandar 

Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar  

BAHAN DAN METODE 

Lokasi dan Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin. 

Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan metode gabungan (mix method) yaitu metode 

kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kombinasi yang digunakan adalah strategi 

transformasi konkuren (Creswell, 2010). 

Fokus Penelitian 

Fokus penelitiannya adalah kualitas mutu pada Bandar Udara Internasional Sultan 

Hasanuddin. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode ini ditempuh guna mendapatkan data yang akurat dan obyektif terhadap 

permasalahan yang diteliti, didapat dari responden. Kuisioner yang diberikan kepada 

pegawai bagian check-in, bagian bagasi keberangkatan dan bagasi kedatangan untuk 

mengetahui sejauh mana mutu terpadu, wawancara kepada penumpang yang telah 

melakukan check-in, penummpang yang naik ke pesawat, penumpang yang mengambil 

barangnya dibagian bagasi kedatangan. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap 

kondisi pegawai pada saat pelayanan check-in dan pada penumpang yang sedang 

melakukan check-in. Pengamatan juga dilakukan pada ruang isolasi keberangkatan di 

mana penumpang akan naik ke pesawat serta pengamatan dilakukan pada kantor-kantor 

maskapai penerbangan kedatangan di mana yang diamati adalah bagasi-bagasi yang ada 

di kantor-kantor maskapai penerbangan tersebut.  

Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif, yakni statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul. Data yang dianggap valid ditabulasi dan dicatat untuk dianalisis kemudian 

disajikan dalam tabel silang, frekuensi yang disertai presentase dan data kualitatif yang 

disajikan dalam bentuk tema-tema, sub tema dari hasil wawancara yang dilakukan 
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terhadap penumpang maskapai penerbangan pada Bandar Udara Internnasional Sultan 

Hasanuddin. 

HASIL PENELITIAN 

Total quality management (TQM) diartikan sebagai perpaduan semua fungsi dari 

perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, 

teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan (Ishikawa dalam 

Pawitra, 1993). 

Total quality management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha 

yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-

menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya (Fandi Tjiptono, dkk. 

2003). 

Komitmen pada Tugas 

Komitmen pada tugas adalah suatu faktor yang cukup besar dalam keberhasilan 

dalam pelayanan terutama pada penerbangan. Keunggulan pelayanan merupakan 

landasan dalam membangun reputasi dan prestasi. Tabel hasil penelitian menunjukkan 

bahwa komitmen pada tugas nilai total rata-ratanya 4,335; ini berarti bahwa komitmen 

yang ada pada komitmen dalam melaksanakan tugasnya      

Diklat 

 Pelayanan yang unggul membutuhkan pelatihan yang kompetitif agar dapat 

bersaing. Tabel menunjukkan bahwa diklat mempunyai nilai rata-rata 4,392, meskipun 

nilai rata-rata yang ditunjukkan pada tabel diklat lebih tinggi dibandingkan dengan 

komitmen tetapi nilai ini masih menunjukkan bahwa diklat pada Bandar Udara 

Internasiional Sultan Hasanuddin masih perlu dilakukan. Hal ini disebabkan karena 

masih banyaknya karyawan yang membutuhkan diklat atau peplatihan. Pelatihan 

merupakan kebutuhan bukan pilihan, pelatihan adalah untuk setiap orang. Pelatihan 

mencakup semua aspek operasi kelompok dan menjangkau setiap orang, mulai dari 

asisten kantor hingga managing director. Pelatihan yang dilakukan pada Bandar Udara 

Internasional Sutan Hasanuddin hendaknya dilakukan secara bertahap, tidak dilakukan 

secara serempak pada semua orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada 

karyawan maskapai penerbangan pada Bandar Udara Sultan Hasanuddin yang tidak 
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membutuhkan dilkat, padahal sesungguhnya diklat merupakan pengembangan karir untuk 

kemajuan organisasi.  

Komunikasi 

 Salah satu kunci sukses total qulity management adalah komunikasi. Hasil 

penelitiin menunjukkan bahwa komunikasi perlu dilakukan pada Bnadar Udara Sutan 

Internasional Sutan Hasanuddin dengan cara yang berbeda-beda. Komunikasi antara 

karyawan dan pimpinan pada  Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin masih 

perlu diperbaiki. Pimpinan harus dapat berkomunikasi dengan baik kepada karyawannya 

untuk mendapatkan mutu kualitas yang baik. Komunikasi tersebut adalah komunikasi 

simpel dan efektif di dalam dan antara tim, komunikasi mengalir bebas dari satu wilayah 

ke wilayah organisasi lainnya dalam semua tingkatan. Peranan komunikasi dalam suatu 

penciptaan mutu sangat penting untuk menghasilkan komitmen yang sungguh-sungguh 

dalam melakukan perubahan, perbaikan dan usaha peningkatan mutu. 

Kerja sama 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang terjalin di Bandar Udara 

Internasional Sultan Hasanuddin sudah baik. Kerja sama dalam suatu organisasi akan 

memberikan motivasi dalam membentuk kerangka usaha pencapaian misi dan tanggung 

jawab serta wewenang yang diemban. Hasil olahan data menunjukkan bahwa staf Bandar 

Udara Internasional Sultan Hasanuddin dalam kerja sama tim sangat kuat. Ini dibuktikan 

dengan total nilai pada kerja tim yakni 4.55 dari nilai seluruhnya seharusnya 5.0.    

Pengakuan dan Penghargaan 

Rata-rata hasil pada pengakuan dan penghargaan itu hanya mencapai 4.165. Hal 

ini berarti bahwa pengakuan dan penghargaan di Bandar Udara Sultan Hasanuddin masih 

belum diterapkan di Bandar Udara Hasanuddin terumata pada pegawai bagian check-in 

maskapai penerbangan. Pengakuan dan penghargaan adalah hasil dari evaluasi perlu 

diberikan kepada karyawan sebagai tanda konstribusi kepada perusahaan, karyawan 

penerbangan yang belum mengerti/memahami tentang nilai pelanggan. Karyawan harus 

mengetahui kebutuhan dan harapan pelanggan serta apa yang dilakukan perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Karyawan bukan hanya sebagai pendengar 

yang pasif, tetapi sebagai partisipasi yang aktif. 
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Kepemimpinan 

 Tabel menunjukkan kepemimpinan nilai rata-rata 4,285 berarti pimpinan/manajer 

maskapai penerbangan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin belum atau 

masih kurang memberikan arahan kepada karyawan untuk bekerja sesuai visi yang 

dilaksanakan pada bandar udara Internasional Sultan Hasanuddin, kepemimpinan masih 

belum berorientasi kepada bawahan dan belum memotivasi karyawan agar mendapatkan 

suasana yang kondusif untuk mendapatkan ide-ide baru. Pemimpin seharusnya memiliki 

tanggung jawab yang seimbang, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, mampu 

menyampaikan ide-ide secara ringkas dan jelas, serta dengan cara yang tepat, memiliki 

pengaruh positif, mempunyai kemampuan untuk menyakinkan orang lain, dan 

mengarahkan karyawan terhadap tangggung jawab, dapat memberikan panutan kepada 

karyawannya.       

Integritas dan Etika  

 Tabel menunjukkan bahwa Integritas seorang pimpinan dalam pengelolaan 

bandara sangat dibutuhkan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada 

masyarakat Integritas menyiratkan kejujuran, moral, nilai, keadilan, dan kepatuhan 

terhadap fakta dan ketulusan. Sesungguhnya integritas itu merupakan tindakan yang 

sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Karakteristik adalah apa 

yang pelanggan (internal atau eksternal) harapkan dan layak untuk menerima. Orang 

melihat kebalikan dari integritas sebagai kepalsuan. 

Fokus Peningkatan Proses 

 Prosedur pelayanan adalah rangkaian dari proses atau tata kerja yang berkaitan 

satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-

cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu pelayanan. 

Sebuah prosedur pelayanan menjadi penting diketahui oleh pengguna jasa pelayanan 

(yang dimaksud di sini adalah penumpang), agar pengguna jasa pelayanan bisa 

memahami tentang apa, di mana dan bagaimana mereka mendapatkan sebuah layanan 

yang dibutuhkan. Pengguna yang kurang mengetahui proses pelayanan, maka akan 

berpengaruh terhadap proses pelayanan yang diterima dan akan tampak pada lambatnya 

pelayanan.  Ketidakjelasan prosedur yang diterima oleh penumpang akan berdampak  

pada biaya yang tinggi dalam mendapatkan pelayanan. 
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Kepemilikan Proses 

Pelayanan check-in merupakan bagian penting sebelum penumpang melakukan 

penerbangan. Pelayanan check-in sangat tergantung pada metode operasioanl, rute 

penerbangan, karakteristik penumpang dengan tetap mempertimbangkan kecepatan, 

ketelitian, kenyamanan penumpang dan biaya operasional. 

Kinerja pada Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin dari segi pengelolaan masih 

perlu diperbaiki seperti yang ddituturkan oleh Bapak SA: 

 “... masalahnya kami tidak mendengar pesawat kami disebut akan terbang padahal 
kami berada di bawah mikrofon, kami penerbangan Garuda GA 630 tetapi yang 
disebut selalu penerbangan GA655 yang disebut, sehingga kami harus ketinggalan 
pesawat terbang. Kami merasa mirofonnya yang menggema sehingga kami tidak 
mendanagar pesawat kami disebut, kami juga tidak mendengar kalau nama kami 
disebut-disebut untuk naik ke pesawat. Apaa karena mikrofonnya kedengaran di 
luar. Seharusnyaa mikrofonnya diarahkan ke ruang tunggu bukana di ruang luar 
ruang tunggu, kan kami menunggu di dalam ruang isolasi untuk naik ke pesawat. 
Kalau seperti ini kan kami penumpang yang rugi, harus pindah pesawat.(Hasil 
wawancara pada tanggal 27 Juli 2012)   

 
Pengukuran  Kinerja 

 Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/ program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi 

organisasi. Sistem pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan kegiatan/program kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi. 

Reduksi Biaya Kualitas 

Reduksi biaya yang ditimbulkan oleh Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin 

diakibatkan oleh pengelolaan ruang tunggu yang tidak terkelola dengan baik. Ini 

diperkuat dengan hasil wawancara dengan penumpang yang berangkat dengan pesawat 

Garuda Airlines menuju Jerman dengan transit pada Bandar udara Cengkareng (Jakarta): 

 “ … pengelolaan ruang tunggu ini tidak dikelola dengan baik, karena biar 
bagaimanapun kita menunggu di gate 1 tetapi sebentar juga diumumkan untuk 
pindah gate dan hal ini selalu terjadi seperti itu atau meskipun kami masuk 
melalui gate 1 tetapi di dalam setelah masuk dilorong jalan menuju pesawat 
petugas mengarahkan kami untuk turun tangga dan naik ke bis untuk diantar ke 
pesawat di mana pesawat tersebut sandar. Hal ini terjadi bukan hanya pada 
pesawat yang delay tetapi terjadi pula pada pesawat yang tidak delay” (Hasil 
wawancara pada tangga 27 Juli 2012). 
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 Kapasitas ruang terminal secara keseluruhan diharapkan mampu mengakomodasi 

mobilisasi penumpang yang datang dan yang berangkat menggunakan pesawat udara 

 
PEMBAHASAN 

Penelitian menunjukkan bahwa Komitmen pada tugas ditunjukkan dari hasil 

olahan data bahwa rata-rata dari pengisian kuisioner menunjukkan bahwa mereka 

memiliki nilai 4.335 terhadap komitmen pada tugas. Dari hasil perolehan data di 

lapangan menunjukkan bahwa masih ada orang yang kurang setuju dengan adanya diklat, 

masih ada orang yang menganggap bahwa diklat bukan suatu hal yang sangat penting. 

Pelayanan yang unggul membutuhkan pelatihan yang kompetitif agar dapat 

bersaing. Pelatihan merupakan kebutuhan bukan pilihan, pelatihan adalah untuk setiap 

orang. Pelatihan mencakup semua aspek operasi kelompok dan menjangkau setiap orang, 

mulai dari asisten kantor hingga managing director. Menurut Chang Zeph Yun (1998); 

pelatihan dan pengembangan staf adalah batu landasan dari proses pengembangan 

manusia. 

Salah satu kunci sukses total quality management adalah komunikasi. 

Komunikasi tersebut adalah komunikasi simpel dan efektif di dalam dan antara tim, 

komunikasi mengalir bebas dari satu wilayah ke wilayah organisasi lainnya dalam semua 

tingkatan. Peranan komunikasi dalam suatu penciptaan mutu sangat penting untuk 

menghasilkan komitmen yang sungguh-sungguh dalam melakukan perubahan, perbaikan 

dan usaha peningkatan mutu. Komunikasi diantara setiap elemen dalam TQM harus 

terjalin dengan harmonis dan lancar, setiap unsur atau elemen memiliki peran, fungsi, 

wewenang yang jelas dan tidak tumpang tindih sehingga mempermudah arus komunikasi 

yang dibangun. Komunikasi berarti pemahaman yang umum dari ide-ide antara pengirim 

dan penerima. Keberhasilan TQM menuntut komunikasi dengan dan di antara semua 

anggota organisasi, pemasok dan pelanggan. Komunikasi yang ditambah dengan berbagi 

informasi yang benar adalah sangat penting. Komunikasi yang kredibel mampu 

menjelaskan keinginan pengirim dan diterima serta dapat ditafsirkan oleh penerima. 

Kerjasama antar fungsi yang bersilang (Cross Function) sangat diperlukan, karena 

tingkat kompleksitasnya yang tinggi. Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, 

diperlukan kesatuan visi dan langkah dalam menyusun strategi masa depan. Untuk itu 
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memang dibutuhkan sinergi yang besar dan kreatifitas, sehingga perlu melibatkan banyak 

pihak agar diperoleh ide-ide dan keputusan-keputusan yang tepat.  

Dengan menumbuhkan semangat kerjasama dalam kelompok, bahkan yang 

berbeda fungsi, akan menghindarkan tenaga kerja yang terkotak-kotak (tidak saling 

peduli dengan bagian/bidang kerja lain). Belajar bersama di dalam grup (kelompok), 

lebih memberikan efek yang besar bagi organisasi, daripada mendidik karyawan secara 

individu. Menurut Natha (2008), kerangka dari TQM adalah sumber daya yang dapat 

diandalkan, selanjutnya menghasilkan efektivitas dan efisiensi dari kinerja perusahaan, 

yang menghasilkan produk yang berkualitas, sehingga kepuasan konsumen akan dapat 

diraih dengan mudah. 

Pengakuan dan penghargaan menjadi akhir dari proses TQM yang baik dimana 

setiap individu atau tim dapat memperoleh pengakuan sesuai kontribusi. Sebagai 

pimpinan sebuah organisasi dituntut mampu mengenali dan mendeteksi partisipasi dan 

kontribusi masing-masing dilevel organisasi.  Orang yang mendapat Penghargaan dan 

Pengakuan akan memberikan efek lebih besar dalam Harga Diri (Self Esteem), 

Produktivitas (Produktivity), Kualitas (Quality), dan Usaha Lebih dalam Tugas.  

Pimpinan memotivasi karyawan, mengilhami karyawan (orang/staf) agar berusaha 

menjalankan rencana maupun mengarahkan karyawan/staf untuk bekerja berdasarkan visi 

dan pimpinan merupakan pelatih dan fasilitator bagi setiap individu/bawahan, aktif 

terlibat, dapat membangun komitmen, yang menjamin bahwa setiap orang memahami 

misi,visi, dan target perusahaan. 

Integritas menyiratkan kejujuran, moral, nilai, keadilan, dan kepatuhan terhadap 

fakta dan ketulusan. Karakteristik adalah apa yang pelanggan (internal atau eksternal) 

mengharapkan dan layak untuk menerima. 

Prosedur pelayanan adalah rangkaian dari proses atau tata kerja yang berkaitan 

satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-

cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu pelayanan. Sebuah prosedur 

pelayanan menjadi penting diketahui oleh pengguna jasa pelayanan (yang dimaksud di 

sini adalah penumpang), agar pengguna jasa pelayanan bisa memahami tentang apa, di 

mana dan bagaimana mereka mendapatkan sebuah layanan yang dibutuhkan. Pengguna 

yang kurang mengetahui proses pelayanan, maka akan berpengaruh terhadap proses 
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pelayanan yang diterima dan akan tampak pada lambatnya pelayanan. Ketidakjelasan 

prosedur yang diterima oleh penumpang akan berdampak  pada biaya yang tinggi dalam 

mendapatkan pelayanan. 

Data pelayanan check-in system disampaikan maksimal pelayanan check-in itu 20 

menit tetapi dari hasil pengamatan ternyata hal tersebut belum terealisasi dengan benar. 

Penlis menemukan antrian panjang sepanjang hari di counter Lion Air, karena maskapai 

penerbangan Lion Air sangat banyak diminati oleh penumpang. Hal ini disebabkan 

maskapai penerbangan Lion Air mempunyai rute terbang yang banyak dan hampir di 

semua daerah di Indonesia. Selain rute terbang yang padat, harga tiket pesawat maskapai 

penerbangan juga lebih murah di banding dengan penerbangan yang lain. Petugas juga 

merupakan hal penentu pada counter check-in agar tidak menyebabkan antrian panjang. 

Di mana petugas di setiap counter maskapai penerbangan Lion Air itu hanya ada satu 

petugas yang melakukan tugas check-in, passenger (pembanyaran pas jalan), dan bagasi. 

Jadi seorang petugas melakukan tiga (3) pekerjaan sekaligus, sementara antrian panjang 

menunggu di belakang. 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi 

organisasi. Sistem pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan kegiatan/program kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi. 

Menurut Susilo (2002), manfaat evaluasi melalui proses pengukuran dapat 

disebutkan minimal ada 4 hal pokok, yaitu: pengukuran untuk mengecek posisi kinerja, 

mengetahui posisi kinerja adalah penting dalam pengukuran, harus perlu mengetahui 

posisi kinerja saat ini sebelum menuju posisi kinerja yang ingin dituju. 

Pengukuran untuk mengkomunikasikan posisi kerja. Informasi hasil pengukuran 

perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait agar mendapat perhatian dan 

menimbulkan dampak motivasional.  Perhatian dan upaya tindak lanjut ditekankan pada 

aspek kinerja yang mengandung nilai tambah paling besar agar dampak perbaikannya 

memberikan kontribusi signifikan. Informasi kinerja berguna untuk membangkitkan 

semangat berprestasi misalnya untuk mengejar ketertinggalan atau untuk melampaui 

kinerja pesaing 
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Sistem penghargaan atau yang biasa disebut kompensasi adalah semua bentuk 

return baik finansial maupun non financial yang diterima karyawan karena jasa yang 

disumbangkan ke perusahaan. Menurut Ruky (2002) kompensasi atau imbalan dibagi 

dalam dua kelompok besar yaitu kelompok Imbalan langsung (Direct Compensation) 

yang terdiri dari komponen imbalan yang diterima secara "Langsung", rutin atau periodik 

oleh pekerja karyawan dan kelompok, dan Imbalan tidak langsung (Indirect 

Compensation) yang terdiri dari komponen imbalan yang tidak diterima secara rutin atau 

periodik, yang diterima "nanti" atau "bila terjadi sesuatu" pada karyawan. 

Tindakan pencegahan ketidaknyamanan yang dialami penumpang sepertinya 

berlarut-larut dan penundaan ini tidak diganti dengan pemberian makanan atau minuman 

buat penumpang. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil  penelitian  terhadap  indikator  internal menunjukkan bahwa komitmen 

pada tugas masih memerlukan kesesuaian dan umpan balik pekerja yang telah dilakukan 

di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin,  

Hasil Penelitian terhadap indikator eksternal menunjukkan bahwa fokus 

peningkatan proses pada bandar udara Internasional Sultan Hasanuddin masih perlu 

diperbaiki terlihat masih lambatnya pelayanan yamg dimiliki; kepemilikan proses di 

beberapa maskapai penerbangan khususnya pada maskapai penerbangan yang sibuk 

masih perlu proses yang lebih baik terutama pada check-in counter dan pengambilan 

bagasi kedatangan khususnya pada malam hari; pengukuran kinerja untuk maskapai 

penerbangan sudah ada yang baik tetapi untuk pihak pengelola masih perlu perbaikan 

secara berkesinambungan supaya memperhatikan peralatan terutama sound system; 

reduksi biaya kualitas untuk pihak pengelola maupun maskapai penerbangan terutama 

pada perpindahan gate/perpindahan gate 1 ke gate yang 1 di mana penumpang yang 

dipindahkkan tersebut membutuhkan biaya untuk memindahkan.  

Pengelolaan pada bagian ruang tunggu penumpang untuk diberangkatkan menuju 

tempat tujuan belum dilaksanakan secara efisien. Hal ini disebabkan karena pengelolaan 

untuk penempatan penumpang belum stabil, sehingga masih tampak dalam waktu yang 



 14

bersamaan ada ruang tunggu yang kosong dan ada ruang tunggu yang sangat sesak 

dengan penumpangnya.  

Penanganan check-in merupakan tes penting tentang mutu pelayanan perusahaan 

penerbangan. Seringkali keterbatasan waktu, ruang, dan perlengkapan membuat 

hubungan dengan pelanggan menjadi salah satu yang mempengaruhi pandangan bagi 

pengguna jasa penerbangan. Penanganan check-in di bandar udara Internasional Sultan 

Hasanuddin terutama pada maskapai penerbangan yang banyak diminati oleh pelanggan 

atau pengguna jasa penerbangan seharusnya memiliki minimal 2 (dua) orang petugas 

untuk 1 counter check-in seperti pada maskapai penerbangan Lion Air, Merpati, 

Sriwijaya Air, Batavia Air, Air Asia, Garuda Airlines, Air Asia. 

Prosedur pelayanan merupakan rangkaian dari proses atau tata kerja yang 

berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti 

serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu pelayanan. pada 

maskapai penerbangan lainnya pun seperti itu, Sriwijaya Air, Merpati Airlines, Lion Air, 

dan bahkan pada Garuda Airlines sendiri masih terlihat bagasi yang tidak diambil oleh 

yang empunya, masih tersimpan di counter-counter maskapai ketibaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan proses pelayanan masih sangat perlu diperhatikan pada 

proses bagasi. Dan terlihat paling banyak bagasi yang tertinggal di maskapai penerbangan 

Lion Air, kemudian Sriwijaya Air, Merpati Air, sedang Garuda hanya terlihat satu bagasi 

yang tertinggal di counter.    
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Tabel  Indikator internal Total Quality Management pada Bandar Udara Internasional 

Sultan Hasanuddin 
Indikator Rata-rata 

Komitmen pada tugas 

Diklat 

Komunikasi 

Kerja sama 

Pengakuan dan penghargaan 

Kepemimpinan 

Integritas dan etika 

4,335 

4,392 

4,339 

4,55 

4,165 

4.285 

4,236 

Sumber: Hasil olahan data 2012.   


