
ABSTRAKSI 
 

 Hotel merupakan salah satu sarana akomodasi yang mempunyai peranan besar dalam 
dunia usaha pariwisata, pariwisata juga menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman 
serta jasa lainnya yang dikelola komersial dan disediakan untuk umum. Pengelolaan hotel 
tersebut meminta adanya keahlian dan ketrampilan didalam pengelolaan, maka dari hal tersebut 
pihak hotel harus meningkatkan cara mengatasi persaingan hotel agar tidak mengalami 
kekalahan dan persaingan yang akan mengakibatkan kebangkrutan. Maka setiap perusahaan 
dituntut untuk memberdayakan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang di miliki, 
termasuk sumber daya manusia yang berkaitan dengan kinerja organisasional dengan cara 
menilai Kinerja Karyawan Housekeeping. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil 
judul “Penilaian kinerja karyawan bagian Housekeeping di Hotel Country Heritage 
Surabaya”. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah agar perusahaan mengetahui 
kemampuan kinerja karyawannya dan dapat meningkatkan kinerja karyawan yang telah 
dilakukan. Dengan adanya penilaian kinerja karyawan maka manajemen dapat mengetahui 
dengan jelas produktivitas kinerja karyawan. 
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan motode penelitian yang sifatnya deskriptif. 
Yang artinya pembahasan akan lebih menekankan pada uraian yang bersifat kualitatif yang 
bertujuan untuk memperoleh kejelasan sedetail mungkin mengenai masalah yang diambil diatas 
dan dapat menjabarkan penyelesaian masalah sesuai dengan tujuan penelitian ini secara luas dan 
mendalam. Metode deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan, 
menggambarkan atau melukiskan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan 
sistematis, faktual dan aktual. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode 
pendekatan kualitatif yaitu data-data yang digunakan berhubungan erat dengan katagori 
karakteristik serta yang berwujud perkataan. 

Hasil peniliti bahwa penilaian kinerja karyawan Housekeeping di Hotel Country Heritage 
Surabaya dilakukan 2 (Dua) kali dalam 1 (Satu) tahun, Penilaian kinerja karyawan mempunyai 
aspek-aspek penilaian terhadap karyawa Housekeeping, agar dapat mempertahankan kinerja 
karyawan dan memotivasi kerja serta dapat meningkatkan atau memperbaiki kinera karyawan. 
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