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ABSTRAKSI 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan 

destinasi wisata dunia. Sebagai negara tujuan wisata, tentunya terdapat unsur – unsur 

penunjang didalamnya, salah satu unsur penunjang pariwisata adalah hotel karena hotel 

memilki fungsi sebagai tempat penginapan sementara bagi wisatawan maupun pebisnis. 

Selain menyediakan fasilitas penginapan, hotel juga dilengkapi dengan fasilitas 

penunjang lainnya guna untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, salah satu 

unsur penunjang yang paling penting adalah penyediaan makanan dan minuman guna 

untuk kelangsungan hidup tamu hotel. untuk memberikan fasilitas makan dan minum 

tidak hanya memperhatikan kualitas makanan dan minumannya saja, melainkan kualitias 

pelayanan dalam menyajikan makanan dan minuman yang diberikan juga harus 

diperhatikan karena kepuasan tamu dan keuntungan yang lebih juga didapatkan dari 

kualitas pelayanan yang diberikan terhadap tamu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

mengambil judul “ Kinerja Pelayanan Waiters di Portofino Restaurant Shangri – La 

Hotel Surabaya”. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah guna untuk menambah 

pengetahuan tentang bagaimana kinerja waiters yang dikatakan baik dan bagaimana 

kinerja waiters yang dikatakan kurang, apa saja faktor – faktor penghambat kinerja yang 

menyebabkan kinerja waiters yang kurang optimal dan bagaimana upaya – upaya yang 

dilakukan oleh manajemen agar dapat memperbaiki kinerja waiters yang kurang optimal 

dan bagaimana pula upaya untuk meningkatkan kinerja waiters agar lebih termotivasi 

untuk menambah kualitas kerja mereka khususnya saat memberikan pelayanan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang sifatnya 

deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan memberikan 

penjelasan mengenai kenyataan dalam situasi tempat yang dijadikan obyek penelitian 

secara jelas dan lengkap dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, 

observasi partisipan, dan penggunaan bahan dokumen. 

Hasil penelitian yang didapat penulis bahwa ketrampilan dan keahlian dapat 

menentukan baik atau tidaknya kinerja pelayanan seorang waiters. karena dengan 

berdasar pada keahlian dan ketrampilan pelayanan yang dilakukan terhadap 

tamu,waiters akan mendapat umpan balik dari tamu itu sendiri apakah umpan balik 

tersebut berupa complain atau reward dari tamu. 
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