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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan antar perusahaan maskapai penerbangan saat ini sangat ketat.

Persaingan bisnis di sektor penerbangan tidak hanya terjadi di wilayah barat namun

juga terjadi di Indonesia. Saat ini maskapai penerbangan sedang berlomba-lomba

untuk dapat memperluas akses penerbangan ke wilayah-wilayah di Indonesia. Hal

tersebut dapat dilihat dari ketatnya persaingan pelayanan, harga, dan promosi yang

ditawarkan dari berbagai maskapai penerbangan untuk para calon pelanggannya

(Putra, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Akbar dan Parvez (2009) faktor-faktor

pembentuk loyalitas pelanggan adalah kualitas pelayanan, kepercayaan, dan kepuasan

pelanggan. Pada maskapai penerbangan tentunya kualitas menjadi peran utama dalam

pelayanan. Salah satu yang menunjang kualitas suatu perusahaan maskapai

penerbangan tersebut adalah para awak kabin yang bekerja di pesawat seperti

pramugari.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2015 pramugari adalah

karyawan perusahaan umum (udara, darat, dan laut) yang bertugas melayani

penumpang. Tugas pramugari/a adalah menjaga keselamatan penumpang. Mereka

melayani kebutuhan dan kenyamanan penumpang selama di dalam pesawat.
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Pramugari berhak menegur jika ada penumpang yang melanggar peraturan

penerbangan. Ketika terjadi kendala atau gangguan yang terjadi di pesawat, mereka

bertanggung jawab atas penumpang agar tetap merasa tenang dan aman.

Pramugari memiliki beberapa tugas utama yaitu kurang lebih jam sebelum

melakukan penerbangan, para pramugari akan diberikan pengarahan oleh kapten.

Pramugari akan di breafing mengenai kondisi cuaca, durasi penerbangan,

kemungkinan adanya turbulensi, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi

penerbangan. Pramugari juga diberikan pengarahan tentang rincian keamanan dan

persediaan peralatan darurat yang terdapat di pesawat. Daftar penumpang yang akan

menaiki pesawat tersebut juga diverifikasi dan jika ada penumpang dengan kebutuhan

khusus, anak kecil, dan VIP maka para pramugari akan mempersiapkan peralatan

yang dibutuhkan (http://job-descriptions.careerplanner.com/Flight-Attendants.cfm).

Menurut survei yang dilakukan careercast.com, pramugari merupakan pekerjaan

terburuk dalam industri wisata. Survei ini dilihat berdasarkan tingkat gaji, tekanan

pekerjaan, dan prospek masa depan suatu pekerjaan. Pramugari masuk pada urutan

191 dari 200 pekerjaan yang ada di careercast.com (Hanifah, 2013), sedangkan

menurut Sutianto (2012) pramugari berada pada urutan ke delapan dari 12 pekerjaan

yang memiliki tingkat stres paling tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari

kewajiban-kewajiban yang harus dijalani oleh seorang pramugari.

GMP Academy The Power of Knowlage menyatakan bahwa tugas utama

pramugari adalah bertanggung jawab atas keselamatan penumpang saat penerbangan,

http://job-descriptions.careerplanner.com/Flight-Attendants.cfm
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dan bertugas membantu pilot untuk mengamankan penerbangan dengan

memperhatikan aturan keselamatan penerbangan. Pesawat tidak akan terbang jika

awak kabin atau pramugari belum menutup pintu pesawat. Pramugari juga menjadi

ujung tombak pelayanan perusahaan terhadap pelanggannya, sehingga pramugari

dituntut untuk memiliki kemampuan salah satunya seperti dapat menangani jika ada

penumpang yang tiba-tiba sakit yang diimplementasikan di lapangan selama

penerbangan.

Hasil interview yang dilakukan peneliti kepada salah satu pramugari mengatakan

bahwa mereka memiliki jam terbang yang sudah ditentukan oleh perusahaan

masing-masing. Jam terbang yang harus dimiliki seorang pramugari kurang lebih

sekitar 30 jam per minggu dan mereka ditargetkan harus mempunyai jam terbang

kurang lebih sekitar 60 hingga 120 jam tergantung dari tujuan penerbangannya.

Kebanyakan pramugari yang memiliki jam terbang hingga 120 jam ia sering

mengikuti penerbangan dalam dan luar negeri.

Dengan adanya tuntutan jam terbang yang diberikan, pramugari mengaku bahwa

hal tersebut membuat dirinya menjadi kurang atau jarang bertemu dengan keluarga

dan pasangannya, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, yaitu:

“Setiap hari kerja pulang juga gak lama karna ada tuntutan jam terbang, ketemu
mama jadi jarang pacar apalagi......” (F, 22tahun, wawancara dilakukan pada 30 April
2015).
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Hasil wawancara juga terdapat fenomena dimana pramugari terkadang tidak bisa

kembali atau pulang ke rumah pada hari besar Nasional. Hal tersebut di ungkapkan F

dalam wawancara, yaitu:

“Kalo libur besar lagi pengen pulang gak bisa karena kerja, kadang ya cuma bisa
via telpon kadang bisa nangis sendiri kalo lagi telponan sama mama....”(F, 22tahun,
wawancara dilakukan pada 30 April 2015).

Hasil wawancara tersebut juga didukung dari hasil observasi yang dilakukan

peneliti melalui pengalaman menjadi penumpang pesawat dan melalui informasi dari

media masa. Dimana pramugari bekerja tidak mengenal waktu. Peneliti menemui

beberapa fenomena terkait dengan pramugari, yaitu dimana pramugari pramugari

dapat menguasai dan memahami situasi di pesawat, dan berpenampilan cantik dengan

menggunakan pakaian yang menarik dan memberikan senyum yang menawan.

Pramugari bertanggung jawab pada keselamatan penumpang jika tiba-tiba

pesawat melakukan pendaratan darurat di air dan jika terjadi guncangan di udara.

Pramugari yang sedang menjalankan tugasnya sebagai awak kabin tentunya berada

jauh dengan keluarga dan pasangan bagi pramugari yang memiliki pasangan. Mereka

cenderung lebih sering bertemu dangan rekan kerjanya dan menghabiskan waktu di

luar rumah (www.sokanu.com/carrers).

Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti kepada HRD

perusahaan X, dimana beliau dulunya pernah menjadi tenaga pengajar pramugari di

perusahaan X. Beliau menjelaskan bahwa memang pramugari perusahaan X didik

untuk menjadi wanita kuat, lincah, mengerti bagaimana penyelamatan darurat, dan
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lain-lain namun mereka tetap tampil cantik dan feminim. Beliau juga menjelaskan

bahwa tanggung jawab seorang pramugari sangat besar, contohnya jika ada ibu yang

ingin melahirkan di pesawat para pramugari harus membantu ibu tersebut untuk

melahirka. Jika pesawat mengalami pendaratan darurat atau situasi yang kacau,

pramugari harus mendahulukan penumpangnya atau menyelamatkan para penumpang

dahulu kemudian dirinya.

Wawancara juga dilakukan kepada salah satu pimpinan cabin crew Surabaya di

perusahaan X dimana beliau adalah salah satu tim recruitment dalam penerimaan

pramugari baru. Beliau menyatakan bahwa pramugari yang sedang mengalami

masalah namun mereka harus tetap bekerja mereka cenderung lebih diam dan tidak

bersemangat untuk bekerja kemudian bagi beberapa pramugari memilih untuk

bercerita kepada beliau selaku pimpinan di cabin crew Surabaya. Cabin crew

merupakan tempat dimana pramugari harus melaksanakan check-in dan check out

sehingga setiap harinya mereka bertemu dalam satu kantor.

Pramugari yang setiap harinya melakukan interaksi dengan orang baru

(penumpang pesawat) akan selalu bertemu dengan orang yang memiliki kepribadian

dan perilaku yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut dapat membuat pramugari

merasa tertekan jika mereka bertemu dengan orang yang memperlakukan mereka

seenaknya. Hal tersebut sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti, yaitu:

“Ada aja itu entah bapak atau om-om gatel banget godain kan risih, ya di
abaikan aja dipendam dalam hati kadang ngerasa miris pramugari seperti di anggap
gimana gitu......” (F, 22tahun, wawancara dilakukan pada 30 April 2015).
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Hernasari (2012) menjelaskan bahwa pada saat berada di pesawat, penumpang

akan disambut oleh senyum manis dan wajah cantik pramugari sejak pertama kali

memasuki pesawat hingga sampai di tempat tujuan dan keluar dari pesawat. Hal itu

sesuai dengan yang diungkapkan F dalam wawancara, yaitu:

“Senyum ya harus karna kita harus kelihatan ramah, kadang muka senyum hati
gak seperti muka. Kadang agak sulit sih buat seperti itu tapi mau gmna kerjan
memaksa yaudahlah.....”(F, 22tahun, wawancara dilakukan pada 30 April 2015).

Berdasarkan wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa pramugari

mengalami beberapa masalah saat bekerja seperti berada jauh dengan orangtua dan

pacar, bertemu dengan orang baru, dan harus tetap memberikan senyuman kepada

penumpang ketika dirinya dalam masalah. Oleh karena itu, ia harus tetap fokus dalam

melaksanakan tugasnya, sedangkan melihat perkembangan pramugari ditinjau dari

teori perkembangan, yaitu menurut Harlock (dalam Wahyuningsih, 2013) masa

dewasa dimulai dari umur 18 tahun hingga kira-kira 40 tahun di mana pada dewasa

awal para pramugari sudah mulai memikirkan tentang memilih pasangan, belajar

untuk hidup bersama dengan pasangan, memulai hidup bekeluarga, memiliki anak,

mengurus rumah tangga, memulai kehidupan di dunia kerja, dan mengambil tanggung

jawab sebagai warga negara (Havighurst dalam Rahardjo dan Setiasih, 2008).

Hal tersebut menjadi masa kritis di mana pramugari harus konsisten dengan

pekerjaannya yang selalu berada jauh dengan keluarga atau pasangan. Masalah

kemudian akan muncul ketika individu tidak yakin bisa bangkit ketika menghadapi

kesulitan dalam suatu bidang karir. Pramugari yang tidak dapat mengatasi masalah



7

terhadap pekerjaannya mereka akan tidak bersemangat untuk pergi bekerja dan jika

mereka tidak memiliki resilience of efficacy yang tinggi mereka akan mundur atau

keluar dari pekerjaan tersebut. Pramugari yang memiliki resilience of efficacy yang

tinggi, mereka akan tetap mampu untuk terus bekerja dengan baik. Hal ini menjadi

sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh pramugari.

Setiap individu memiliki cara yang berbeda untuk menangani setiap tantangan,

tekanan dan permasalahan yang dialaminya. Oleh karena itu pramugari harus

memiliki resilience of efficacy yang tinggi untuk memiliki keyakinan dan dapat

beraktifitas seperti sedia kala dan tetap fokus walau menghadapi masalah. Keyakinan

pada diri seseorang untuk dapat menghadapi tugas disebut self-efficacy.

Self-efficacy adalah kepercayaan individu pada kemampuannya untuk berhasil

melakukan tugas tertentu (Suyasa 2011). Menurut Schunk (2001) self-efficacy

mempengaruhi seseorang dalam memilih kegiatannya. Sedangkan menurut Bandura

(1995) self efficacy adalah keyakinan yang dimiliki individu bahawa dirinya dapat

dan mampu untuk kembali ke kondisi sediakala.

Menurut Bandura (1995) self-efficacy memiliki beberapa sumber, yaitu mastery

experience, vicarious experience, verbal persuasion, dan psychological and affective

states. Mastery experience tersebut mengacu pada suatu pengalaman keberhasilannya

dimasa lalu yang menunjukkan kemampuan yang dimiliki individu. Vicarious

experience yaitu mengamati keberhasilan orang lain yang memiliki kesamaan pada

individu tersebut. Verbal persuasion adalah kata-kata motivasi atau kritik yang
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diberikan dari orang yang berada disekitar indvidu. Sedangkan physiological and

affective states yaitu keadaan atau kondisi fisiologis dan emosional pada individu.

Pada penelitian ini self efficacy yang peneliti maksud adalah dalam bentuk

resilience. Menurut Benson (dalam Melisa, 2004) resilience merupakan salah satu

bentuk kesadaran individu untuk dapat mengubah pola pikir dalam mengahadapi

suatu masalah sehingga tidak mudah putus asa. Resilience berkaitan dengan

karakteristik individu yang tercermin dari usaha-usahanya untuk mempertahankan

atau selalu kembali kepada kondisi/perasaan baik yang dialaminya. Secara psikologis,

kondisi/perasaan baik tersebut identik dengan emosi positif atau perasaan senang.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa resilience of

efficacy adalah keyakinan individu untuk tetap mampu dan fokus dalam

melaksanakan tugas yang diberikan kepada individu meskipun dalam keadaan yang

tertekan, dan memiliki masalah. Individu yang memiliki resilience of efficacy yang

tinggi mampu bangkit kembali pada kondisi semula dimana individu dapat mengatasi

tekanan yang dihadapi, sedangkan individu yang memiliki resilience of efficacy yang

rendah ia tidak mampu untuk kembali pada kondisi semula dan menjadi semakin

terpuruk jika sedang menghadapi masalah (Bandura, 1995).

Dengan demikian pramugari yang memiliki resilience of efficacy yang tinggi

mampu tetap fokus dalam mengerjakan pekerjaannya sebagai pramugari meskipun

dalam keadaan yang tertekan, sedangkan pramugari yang memiliki resiliency of

efficacy yang rendah mereka akan tidak mampu dan tidak fokus dalam mengerjakan
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tugasnya seperti kurang memberikan senyuman, kurang ramah dalam mengahadapai

penumpang, dan tidak dapat maksimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya

sebagai pramugari (Bandura, 1995).

Para pramugari yang selalu bertemu dengan orang baru dan melakukan interaksi

dengan penumpang baru. Jika dilihat dari fenomena tersebut yang ditinjau dari

mastery experience dan verbal persuasion, yaitu dimana mastery experience adalah

pengalaman pramugari di masa lalu seperti pramugari dapat membuat penumpang

merasa puas dan memberikan reward berupa ucapan terimakasih atau senyuman yang

ramah dan verbal persuasion seperti motivasi yang didapatkan pramugari dari orang

terdekat seperti orang tua, dan pasangan.

Mastery experience dan verbal persuasion adalah salah satu sumber self-efficacy

yang dapat ditinjau dari social support. Social support (dukungan sosial) adalah

umpan balik atau informasi dari orang lain yang menunjukkan bahwa dirinya dicintai

dan diperhatikan, dihormati, dihargai, dan dapat membuat individu merasa tenang

(Smet, 1994). Sedangkan Dimetto (dalam Yurliani, 2007) mendefinisikan social

support sebagai dukungan yang berasal dari orang lain seperti teman, keluarga,

tetangga dan teman sekerja. Social support juga dapat dikatakan sebagai sumber

untuk kesejahteraan individu tersebut dalam mengatasi masalah dan stres yang

dialaminya (Lazarus & Folkman, 1984).

Peneliti menduga bahwa salah satu jenis social support yang berhubungan

dengan resilience of efficacy pada pramugari adalah dukungan orangtua, dimana
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orangtua merupakan salah satu orang terdekat individu yang dapat memberikan

dukungan secara emosional maupun informasional. Hal ini didukung dengan

penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) menunjukkan adanya hubungan positif

antara dukungan orangtua dan resilience of efficacy pada mahasiswa psikologi

semester 9 dan 11 yang sedang menyelesaikan skripsi di Binus University.

Peneliti juga menduga bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan

resilience of efficacy pada pramugari adalah dukungan pasangan, dimana pada masa

perkembangan dewasa awal hingga dewasa akhir pasangan merupankan orang

terdekat individu. Hal tersebut didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan

oleh Nauly dan Rippun (2012) menunjukkan adanya hubungan positif antara

dukungan pasangan dan self-efficacy pada suami yang kehilangan pekerjaan.

Selain melihat apakah ada hubungan antara dukungan orangtua dan dukungan

pasangan dengan resilience of efficaacy secara bersama-sama pada pramugari di

perusahaan X. Peneliti juga ingin meneliti apakah ada hubungan positif dengan

mengendalikan salah satu variabel, yaitu dukungan orangtua dan dukungan pasangan

untuk mengetahui variabel mana yang memiliki hubungan kuat dengan resilience of

efficacy.

Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian tersebut masih fokus pada

dukungan sosial secara umum sehingga masih terbatasnya peneltian yang membahas

tentang dukungan orangtua dan dukungan pasangan, sehingga penelitian ini perlu

dilakukan. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk membantu meningkatkan
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resilience of efficacy untuk dapat memberikan kualitas pelayanan yang maksimal

kepada para penumpang.

Dengan jam kerja yang sangat padat pramugari kerap kali mengalami tekanan

dan masalah saat bekerja, dengan begitu pramugari membutuhkan informasi yang

dapat membantunya untuk dapat kembali ke kondisi semula, sehingga pada penelitian

ini peneliti bermaksud untuk meneliti hubungan antara dukungan orangtua dan

dukungan pasangan dengan resilience of efficacy pada pramugari di perusahaan X.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ada hubungan antara dukungan orangtua dan dukungan pasangan secara

bersama-sama dengan resilience of efficacy pada pramugari di perusahaan X?

2. Apakah ada hubungan antara dukungan orangtua dan resilience of efficacy

dengan mengendalikan dukungan pasangan pada pramugari di perusahaan X?

3. Apakah ada hubungan antara dukungan pasangan dan resilience of efficacy

dengan mengendalikan dukungan orangtua pada pramugari di perusahaan X?
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1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan penelitian. yaitu:

1. Mengetahui hubungan antara dukungan orangtua dan dukungan pasangan secara

bersama-sama dengan resilience of efficacy pada pramugari di perusahaan X.

2. Mengetahui hubungan antara dukungan orangtua dan resilience of efficacy

dengan mengendalikan dukungan pasangan pada pramugari di perusahaan X.

3. Mengetahui hubungan antara dukungan pasangan dan resilience of efficacy

dengan mengendalikan dukungan orangtua pada pramugari di perusahaan X.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penyusunan penelitian yang berjudul hubungan antara

dukungan orangtua dan dukungan pasangan dengan resilience of efficacy pada

pramugari di perusahaan X, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan khususnya psikologi di bidang

psikologi sosial, dan psikologi positif terkait dengan resilience of efficacy.
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1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pramugari

Memberikan informasi baru terkait hal-hal yang dapat mempengaruhi

keyakinan dirinya, sehingga dapat membantu individu untuk dapat menghadapi

tugas-tugasnya sebagai pramugari dan memberikan informasi terkait resilience of

efficacy pada pramugari.

2. Bagi orangtua dan pasangan

Memberikan informasi baru terkait hal-hal yang dapat mempengaruhi

keyakinan diri pada pramugari dan hal-hal yang mempengaruhi resilience of

efficacy pada pramugari. Informasi tersebut diharapkan nantinya akan menjadi

suatu acuan bagi orang di sekitar pramugari untuk dapat membantu pramugari

dalam menjalankan perannya.

3. Bagi perusahaan maskapai penerbangan

Memberikan informasi atau masukan bagi perusahaan terkait dengan

resiliency of efficacy pada pramugari untuk dapat meningkatkan kinerja

karyawan khususnya pada pramugari.


