
 

 

 

ABSTRAKSI 

Human Resources Departement memiliki banyak tugas untuk mencapai 

suatu tujuan yang telah ditentukan, beberapa tugas Human Resources Department 

antara lain seperti recruitment, pengembangan karyawan, evaluasi kerja 

karyawan, memberikan proteksi kepada karyawan, memberikan kompensasi 

kepada karyawan dan membantu proses kelancaran operasional kantin karyawan, 

demi tercapainya kepuasan karyawan. Dalam dunia bisnis ini, kepuasan karyawan 

dikenal sebagai kunci penting bagi perusahaan untuk mencapai sukses 

perusahaan, apapun jenisnya. Penting bagi suatu perusahaan untuk memberikan 

timbal balik yang sesuai agar para karyawan merasa nyaman saat bekerja. Salah 

satunya melalui penyediaan kantin karyawan yang baik, yang nantinya dapat 

mengarah pada peningkatan produktivitas para karyawan itu sendiri. Seperti 

halnya dalam penelitian kali ini yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

proses penetapan vendor catering di kantin Hotel Ciputra World Surabaya dan 

juga ingin mengetahui bagaimana pendapat para karyawan mengenai kualitas 

makanan kantin karyawan.  

 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena data 

yang dikumpulkan berupa kata kata, gambar dan bukan angka. Dengan ini maka 

laporan penelitian akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran 

penyajian laporan tersebut. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

kualitatif, karena dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

yaitu wawancara, observasi dan penggunaan bahan dokumen lainnya dengan 

melihat pokok permasalahan seperti mengetahui  pendapat karyawan terhadap 

kualitas kantin karyawan di Hotel Ciputra World Surabaya. Sedangkan Subjek 

penelitian dalam penelitian ini adalah tiga informan yang berasal dari setiap 

departemen yang berjumlah delapan departemen.  

 

Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan hasil bahwa 

kantin di Hotel Ciputra World Surabaya menunjukkan kualitas kantin dan 

makanannya sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa keluhan yang 

disampaikan oleh para karyawan dari setiap departemen. Khususnya mereka yang 

mendapatkan shift malam yang sering mendapatkan makanan tidak segar atau 

mendapatkan porsi atau lauk pauk yang kurang. 

Kata kunci : Pendapat Karyawan, Kualitas Kantin, dan Kualitas Makanan 

Kantin 

 

xvi 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR ELVIRA EKA W.KUALITAS MAKANAN KANTIN ...


	COVER
	COVER DALAM
	HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
	HALAMAN PERSETUJUAN
	HALAMAN PENGESAHAN
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	HALAMAN MOTTO
	KATA PENGANTAR 
	DAFTAR ISI  
	DAFTAR GAMBAR 
	DAFTAR TABEL 
	DAFTAR BAGAN  
	ABSTRAKSI 
	BAB I PENDAHULUAN 
	BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
	BAB III PENYAJIAN DAN INTERPRETASI DATA 
	BAB IV PENUTUP 
	DAFTAR PUSTAKA 
	LAMPIRAN

