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Kata Kunci: Pengembangan sumber daya manusia dan mutu pelayanan. 

 Penelitian ini dilatar belakangi karena keingintahuan peneliti mengenai 

pengembangan sumber daya manusia dalam upaya peningkatan mutu pelayanan 

dalam perjalanan haji dan umrah di PT. Albis Nusa Wisata cabang Kelua yang hingga 

saat ini masih bisa bertahan ditengah perkembangan  era digital, yang mana banyak 

travel-travel yang tidak bisa mengikuti laju perkembangan jejak digital sehingga 

harus tutup. 

 Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pengebangan sumber daya 

manusia yang dilakukan sebagai peningkatan mutu PT.Albis Nusa Wisata cabang 

Kelua dengan berfokus kepada visi dan misi, latar belakang pendidikan tiap 

karyawan, pelatihan-pelatihan yang diikuti para karyawan dan auran-aturan yang ada 

diPT.Albis Nusa Wisata cabang Kelua. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. 

 Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti adalah PT.Albis Nusa Wisata 

cabang Kelua visi dan misi serta tujuan yang akan dituju perusahaan. Kemudian latar 

belakang pendidikan dari tiap karyawan adalah strata satu. Pelatihan yang digunakan 

adalah metode on the job training yakni mempelajari pekerjaannya sambil 

mengerjakannya secara langsung. Akan tetapi karyawan juga pendapat pelatihan 

secara pendidikan yang diadakan secara setengah tahun sekali, namun PT.Albis Nusa 

Wisata cabang Kelua lebih berfokus terhadap pelatihan secara langsung. PT.Albis 

Nusa Wisata cabang Kelua memilki beberapa aturan yang dimiliki untuk mengatur 

tiap karyawannya akan tetapi  PT.Albis Nusa Wisata cabang Kelua lebih 

mengedepankan asas kekeluargaan dalam pengelolaan travel. Dengan ada tujuan 

yang jelas diawal serta ditambah dengan pelatihan serta pengembangan karyawan 

inilah, maka karyawan dapat memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Kepuasan 

yang diberikan karyawan terhadap jamaah inilah yang menjadi tombak utama dalam 

peningkatan mutu pelayanan.  

   

 


