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ABSTRAK 

Dunia perhotelan kian marak dari tahun ke tahun, khususnya di Indonesia yang cukup 
besar. Bahkan untuk kota Surabaya pendirian hotel-hotel jaringan internasional masih terus 
berlangsung. Salah satu hotel jaringan Internasional di Surabaya yakni Novotel Hotel Surabaya. 
Pada industri perhotelan yang semakin maju ini, system pelayanan yang maksimal sangat 
diperlukan terutama Departemen Food & Beverage. Untuk menghadapi persaingan hotel, 
Novotel melakukan diverifikasi usaha berupa bar, dan sebuah bar harus di handle oleh orang 
yang kompeten seperti bartender. Di Dahana Lounge Bar terdapat berbagai permasalahan di 
antaranya peranan dan fungsi bartender tidak sesuai dengan job disk bartender yang sebenarnya 
dan minimnya rekan kerja semakin menambah permasalahan yang terdapat di Dahana Lounge 
Bar. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sebagai 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku yang di amati. Peneliti menggunakan metode ini dengan tujuan 
mendeskripsikan tujuan dan manfaat yang diperoleh oleh karyawan bartender setelah diberikan 
pelatihan oleh pihak manajemen Novotel Hotel Surabaya.  

Dari berbagai pelatihan yang di dapatkan, diharapkan karyawan dapat mengatasi kendala 
yang terjadi akibat kurang maksimalnya pelayanan oleh bartender, dengan pelatihan ini juga 
karyawan lebih memiliki wawasan serta pengetahuan yang luas dan proses pelayanan kepada 
tamu dapat berjalan dengan baik. Misalnya bagian bar saat melayani tamu yang baru datang dan 
tamu lain complain atas pelayanan yang di dapatkannya, karyawan tersebut menerapkan apa 
yang mereka terima pada saat pelatihan. Karyawan tersebut harus mengutamakan tamu yang 
terlebih dahulu datang, setelah itu baru melayani tamu yang berikutnya. Dan penambahan staff 
bartender dapat meringankan tugas bartender, jadi tidak terjadi lagi double job yang di alami 
oleh bartender. Apabila semuanya telah terpenuhi, maka proses operasional bar dapat berjalan 
dengan lancar, sehingga kualitas pelayanan yang di berikan semakin baik dan secara tidak 
langsung tamu yang akan datang akan semakin banyak. 
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