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ABSTRAK

 Peranan hotel sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan pelanggan
menjadi semakin penting bagi masyarakat. Penulis menganalisis tentang etika
dalam berkomunikasi terhadap kepuasan pelanggan pada JW Marriott Hotel
Surabaya dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan
pelanggan atas pelayanan jasa agar menarik dan mempertahankan pelanggan
sehingga tetap menggunakan jasa pada hotel tersebut dengan pemenuhan harapan
pelanggan yang dilakukan.
 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan
(dilihat pada tingkat pelaksanaan dengan tingkat kepentingan) serta mengetahui
hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan.
 Metode yang digunakan adalah Metode Deskriptif Kulitatif
(membandingkan kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan dengan
menggunakan diagram kartesius dan analisis korelasi) serta menggunakan teknik
pengumpulan data dengan cara wawancara dengan pihak JW Marriott Hotel
Surabaya, dan studi kepustakaan.
 Peranan sebuah cake shop (toko kue) juga sangat penting sekali. Karena
konstribusi dari penjualan produk di cake shop memberikan pemasukan yang
sangat besar bagi hotel. Pariwisata sangat identik sekali dengan industri
keramah-tamahan, maka dari itu penting sekali untuk memperhatikan etika dalam
berkomunikasi saat memberikan pelayanan. Seluruh insan pariwisata termasuk
para service staff mutlak menerapkan etika berkomunikasi dalam tugasnya
memberikan pelayanan kepada tamu. Begitu pentingnya tamu bagi perusahaan,
cake shop sebagai salah satu bagian dari Food & Beverage Department, memiliki
andil yang sangat besar terhadap hotel selain memberi pemasukan terhadap hotel
itu sendiri tetapi juga untuk pembentuk suatu citra dari perusahaan itu sendiri.
 Service staff sebagai petugas tata hidang adalah merupakan ujung tombak
dalam kegiatan operasional suatu cake shop, peranannya sangat vital dalam
mendorong penjualan produk dan pelayanan di suatu cake shop.Untuk itu peranan
etika berkomunikasi service staff adalah hal mutlak yang harus ditetapkan saat
memberikan pelayanan kepada tamu, karena tamu adalah segala-galanya. Pada
prinsipnya industri pariwisata sangat bergantung kepada tamu bukan tamu yang
bergantung pada industri ini. Sehingga kualitas pelayanan dapat membentuk citra
bagi perusahaan serta cita-cia dan tujuan akhir perusahaan dapat tercapai.
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