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ABSTRAKSI 

 

 Di jaman yang semakin berkembang ini, dunia perhotelan juga semakin 
dibutuhkan akan keberadaannya. Terutama di kota-kota besar seperti Surabaya 
karena menjadi tempat atau pusat dari sebuah perekonomian. Dari situlah 
keberadaan sebuah hotel dibutuhkan, Ini dilihat oleh pengusaha menjadi ladang 
bisnis yang akan mendatangkan keuntungan besar. Mereka saling berlomba 
membangun sebuah hotel yang terbaik untuk dapat memenangkan persaingan. 
food and beverage department di Hotel Elmi Surabaya merupakan peranan 
penting di dalam hotel. Sehingga harus memperhatikan segala aspek yang 
berpengaruh pada sistem yang berlaku di food and beverage department. Salah 
satu aspek yang harus di perhatikan adalah Sumber Daya Manusia yang baik dan 
berkompeten yang dapat dilihat dari latar belakang pendidikan pada saat 
perekrutan atau penerimaan karyawan. Pihak manajemen Hotel Elmi Surabaya 
sangat mengutamakan proses seleksi calon yang ketat dan bermutu agar 
mendapatkan karyawan yang berkualitas. 

 Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perekrutan dan 
penempatan karyawan pada bagian food and beverage departement di Hotel Elmi 
Surabaya. Selain itu untuk mengetahui hambatan apa saja dalam proses 
perekrutan dan penempatan karyawan calon karyawan pada bagian Food and 
Beverage Department di Hotel Elmi Surabaya. 

 Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode yang 
bersifat deskriptif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data penulis 
menggunakan metode wawancara dan observasi. Dalam melakukan wawancara, 
penulis memilih Human Resources Department Mananger dan Supervisor Food 
& Beverage sebagai informan karena memiliki peranan penting dalam 
memberikan informasi. 

 Proses rekrutment di hotel Elmi Surabaya dilaksanakan saat membutuhkan 
karyawan, secara terencana dan secara tertutup. Setelah melalui proses seleksi 
rekrutment karyawan tersebut menjalani masa training 3 bulan. Selama masa 
training, pihak F&B manajer melakukan penilaian kepada karyawan tersebut. 
Laporan penilaian tersebut diberikan kepada HRD yang mana karyawan tersebut 
akan diterima menjdi karyawan kontrak hotel elmi atau tidak . 
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