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ABSTRAKSI 

 Departemenfront office merupakan departement hotel yang paling banyak 

berhubungan dengan tamu sebab departement front office menjadi jantung dari 

aktivitas hotel, dimana pelayanan yang dilakukan petugas front office harus dapat 

memuaskan tamu, pelayanan yang memang dilakukan oleh front office yaitu saat 

tamu memesan kamar hotel untuk itu dalam pelayanan reservasi ini petugas front 

office harus bisa melakukan pelayanan prima agar tidak merusak citra hotel 

didepan tamu. 

 

Dalammemenuhi standart pelayanan yang baik Hotel Grand Inna 

Tunjungan Surabaya ini terus memperbaiki pelayanannya dengan cara 

mengidentifikasi hambatan dalam pelayanan reservasi yang dialami oleh petugas 

front office di Hotel Grand Inna Tunjungan Surabaya, yang kemudian setelah 

ditemukan hambatan yang ada dapat mengupayakan agar hambatan tersebut tidak 

terjadi lagi dan proses reservasi dapat berjalan dengan baik. 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan penelitian 

deskriptif. Penulis melakukan observasi, wawancara dan penggunaan bahan 

dokumentasi. Informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah yang 

mempunyai dengan pelayanan dalam front office di hotel. Data dari informan 

yang berupa informasi tertulis ataupun lisan dibaca kembali dengan teliti, 

dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif. 

 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan masih ditemukanhambatan-

hambatan dalam pelayanan reservasi yang dialami oleh petugas front office di 

Hotel Grand Inna Tunjungan Surabaya, hambatan tersebut berupa hambatan 

komunikasi maupun hambatan dalam pengolahan datanya, yang mana proses 

tersebut sangat penting dalam reservasi ketika terdapat kesalahan maka akan 

berakibat fatal. Upaya dari petugas front office agar hambatan tersebut tidak 

terjadi kembali yaitu bila hambatan komunikasi atau kesalahpahaman bisa 

diklarifikasi kembali, dan dalam pengolahan datanya petugas front office harus 

lebih bisa cekatan dan lebih teliti kembali agar tidak terjadi kesalahan. 

Kata kunci : front office departement, reservasi 
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