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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hotel merupakan salah satu akomodasi yang menyediakan kamar, makanan 

dan minuman baik tamu yang mempunyai tujuan untuk bisnis, perjalanan maupun 

kunjungan wisata (liburan) ataupun kunjungan lain (Soenarno,2006).  

           Tabel 1.1 Perkembangan Hotel di Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tabel diatas menunjukkan tingkat hunian hotel di Surabaya pada tahun 

2016. Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa setiap bulannya hotel mulai dari 

bintang satu hingga bintang lima mengalami peningkatan tingkat hunian yang 

signifikan. Tabel diatas adalah bukti bahwa hotel di Surabaya sudah mengalami 

peningkatan hunian yang sangat signifikan mulai tahun 2016. 

Bulan 
Kelas Hotel 

Seluruh 
Kelas Hotel 

Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 Bintang 5 

Januari                42.22                53.98                53.06                61.28                54.28                55.22 

Februari                60.63                41.38                45.09                62.32                39.85                49.13 

Maret                58.96                62.48                51.35                69.52                55.87                58.93 

April                49.86                58.69                47.79                71.82                38.60                55.25 

Mei                43.08                70.16                53.99                74.44                61.68                61.44 

Juni                58.49                52.67                50.32                69.89                62.83                57.89 

Juli                46.88                70.50                44.09                68.95                55.52                57.17 

Agustus                56.15                51.58                49.11                67.69                56.71                56.27 

September                52.63                71.20                60.10                74.73                50.68                65.45 

Oktober                31.46                57.55                55.80                59.45                53.52                55.10 

Nopember                34.75                67.84                64.28                79.40                63.17                68.42 

Desember                57.47                49.27                68.19                74.75                68.19                62.97 

TPK                49.54                62.04                53.20                71.23                57.15                59.5 
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Salah satu dari banyak perusahaan yang mengelola hotel di dunia adalah 

Marriott International. Marriott International merupakan perusahaan hotel asal 

Amerika Serikat yang mengelola dan mewaralabakan berbagai brand hotel dan 

fasilitas penginapan. Marriott International membagi atau menggolongkan 

hotelnya menjadi tiga macam, yaitu Luxury Hotel, Premium Hotel, dan Select 

Hotel.  

 

Gambar 2.1 Klasifikasi Hotel Marriott 

Sumber : Website Fairfield by Marriott Surabaya 

         Di Indonesia, terdapat banyak hotel hotel dari Marriott International. Di 

Jakarta terdapat beberapa brand hotel dari Marriott International, contohnya yaitu 

JW Marriott, The Ritz – Carlton yang masuk kedalam kategori Luxury Hotel, 

Westin dan Sheraton yang masuk kedalam kategori Premium Hotel, dan terdapat 

Four Point by Sheraton yang masuk kedalam kategori Select Hotel. Di Surabaya 

juga terdapat beberapa brand hotel dari Marriott International, yaitu JW Marriott 

yang masuk kedalam kategori Luxury Hotel, Westin dan Sheraton yang masuk 
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kedalam kategori Premium Hotel, serta yang terakhir terdapat Fairfield by 

Marriott dan Four Point by Sheraton yang masuk kedalam kategori Select Hotel. 

Departemen Hotel dibagi menjadi dua, yaitu back office dan operasional.  

Back Office terdiri dari:  Finance, Purchasing, Human Resources Departmen dan, 

Sales & Marketing. Sementara di bagian operasional terdapat: Housekeeping, 

Front Office, dan Food & Beverage. 

         Dari sekian banyak departemen tersebut, ada satu departemen yang 

membuat penulis tertarik untuk memahaminya, department tersebut adalah 

Departemen Front Office. Front Office merupakan kantor depan atau bagian 

terdepan dari suatu hotel. Front Office merupakan departemen yang selalu dikenal 

sebagai The First Impression and The Last Impression karena Departemen Front 

Office / Kantor Depan merupakan Departemen pertama yang menyambut tamu 

saat check in dan Departemen yang paling akhir menyambut tamu saat check out. 

Jadi, departemen Front Office harus mampu memberikan pelayanan prima kepada 

tamu agar tamu merasa nyaman dan berkesan saat menginap di hotel tersebut. 

Departemen Front Office bertugas menjual kamar kepada tamu, menghadapi tamu 

yang komplain, menampung request tamu dari kamar dan banyak lagi. Ada 

beberapa bagian di Front Office yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing 

masing yang berbeda yaitu : Front Desk Agent, At Your Service, Lobby 

Ambbasador, Reservation, dan Concierge. 

          Dalam dunia perhotelan, pelayanan merupakan hal yang harus diperhatikan 

karena menyangkut soal kepuasan pelanggan. Jika first impression pelanggan di 

hotel tersebut tidak bagus, maka pelanggan tersebut kecil kemungkinannya untuk 
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mau kembali lagi ke hotel tersebut. Pelanggan tersebut juga pasti akan 

menyebarkan ke masyarakat bahwa hotel tersebut memiliki pelayanan yang tidak 

baik, itu dapat berdampak besar terhadap rating dan pemasukan hotel tersebut. 

Itulah mengapa pelayanan merupakan aspek yang harus sangat diperhatikan 

terutama di departemen front office. 

         Seorang FDA  ( Front Desk Agent ) harus memiliki penampilan yang 

menarik dan harus bisa menghadapi berbagai macam karakteristik tamu yang 

berbeda beda dari setiap daerah / Negara. Seorang FDA harus mampu 

mengesampingkan masalah pribadinya saat berada di hotel agar saat menghadapi 

tamu yang komplain tidak mudah tersulut emosinya. Karena jika FDA tersulut 

emosinya maka dapat mengacaukan konsentrasinya dapat membuatnya 

mengucapkan kata kata yang tidak seharusnya diucapkan didepan tamu dan dapat 

menyebabkan tamu tersebut tersinggung lalu memperpanjang masalah tersebut. 

Jika seorang FDA tersulut emosinya, dapat berdampak buruk juga bagi hotel 

karena tamu yang telah merasa menerima perlakuan tidak nyaman dari FDA akan 

menyebarluaskan ke masyarakat dan akan mengubah pandangan masyarakat 

terhadap hotel tersebut.  

           Seorang FDA harus mampu menerapkan Pelayanan Prima saat menghadapi 

tamu agar tamu merasa dihargai dan dimanusiakan. Pelayanan Prima sendiri 

menurut Daryanto dan Ismanto Setyabudi dalam Konsumen dan Pelayanan Prima 

( 2014 : 1 ) adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam 

perusahaan maupun di luar perusahaan. Dalam Front Office, pelayanan yang 
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diberikan kepada tamu tidak hanya memberikan bantuan terhadap apa yang 

dibutuhkan oleh tamu, tetapi juga memberikan pelayanan yang terbaik sesuai 

dengan apa yang sudah diharapkan oleh tamu. Alasan penting kenapa 

diperlukannya pelayanan prima saat menghadapi tamu adalah agar terwujudnya 

pelayanan efektif, efisien, ramah, dan berkesan bagi tamu tersebut. Apabila 

seorang FDA sudah menerapkan pelayanan prima saat sedang bertugas, maka 

kemungkinan tamu komplain akan semakin kecil, karena setiap berhubungan 

dengan tamu, tamu merasa sangat dihargai dan diistimewakan oleh FDA. 

           Hotel Fairfield by Marriott Surabaya sendiri memiliki tujuh FDA baik yang 

sudah menjadi staff atau masih Daily Worker. Semua FDA di Hotel Fairfield by 

Marriott Surabaya memang sudah sangat ahli menghadapi berbagai macam tamu. 

Namun, ada beberapa momen dimana mereka masih menunjukkan raut wajah 

ramah tetapi nada bicara sedikit berubah saat menghadapi tamu yang komplain. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul penelitian : 

“PENGENDALIAN DIRI STAFF FRONT OFFICE DALAM 

MENGHADAPI  KOMPLAIN TAMU” 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut :  

Bagaimana pengaruh pengendalian diri dalam menghadapi komplain tamu ? 
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1.3 TUJUAN  

1. Untuk mengetahui cara seorang FDA mengendalikan dirinya saat sedang 

menghadapi tamu. 

2. Untuk mengetahui upaya yang tepat yang harus dilakukan oleh FDA agar 

tidak mudah tersulut emosi saat menghadapi tamu yang komplain. 

 

1.4 MANFAAT 

A. Bagi Penulis 

          Manfaat dalam melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendapatkan ilmu dan pengalaman saat berada di lokasi PKL. 

2. Menerapkan teori teori selama masa perkuliahan. 

3. Mendapatkan pengalam menghadapi orang di dunia perhotelan yang 

sebenarnya 

B. Bagi Universitas dan Fakultas 

1. Terjalinnya kerjasama yang baik antara Universitas Airlangga 

dengan Fairfield by Marriott Surabaya. 

C. Bagi Pembaca 

1. Menjadi informasi baru mengenai dunia perhotelan khususnya 

bagian Front Office.  

2. Menjadi referensi bagi para pembaca yang ingin mendalami dunia 

perhotelan khususnya Front Office. 
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1.5 TINJAUAN PUSTAKA  

1.5.1 Pengertian Hotel 

           Hotel merupakan usaha akomodasi atau perusahaan yang menyediakan 

pelayanan di bidang jasa bagi masyarakat dengan menyediakan penginapan dan 

berbagai macam fasilitas. Menurut Ni Wayan Suwithi dan Cecil Erwin Jr. Boham 

dalam Akomodasi Perhotelan Jilid satu ( 2008 : 38 ) Hotel dapat didefinisikan 

sebagai sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan 

fasilitas penginapan untuk umum dengan fasilitas pelayanan sebagai berikut: 

pelayanan makan dan minum, pelayanan kamar, pelayanaan barang bawaan, 

pencucian pakaian dan dapat menggunakan fasilitas/perabotan dan menikmati 

hiasan-hiasan yang ada di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hotel adalah 

bangunan yang didirikan oleh perusahaan atau badan usaha akomodasi untuk 

umum yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyedia makanan dan 

minuman serta fasilitas jasa lainnya secara komersial dimana semua pelayanan itu 

diperuntukkan bagi masyarakat umum baik yang menginap di hotel tersebut 

maupun yang mereka yang hanya ingin menikmati fasilitas hotel tersebut.  

 

1.5.2      Pengertian Manajemen Perhotelan 

          Sebuah hotel tidak akan berjalan dengan maksimal apabila tidak didukung 

dengan manajemen yang bagus. Manajemen menurut Sarinah dalam buku 

Pengantar Manajemen ( 2017 : 1 ) adalah sebagai sebuah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk 

mencapai sasaran secara efektif dan efesien .  
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          Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu dan proses 

perencaanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, untuk mencapai sasaran 

secara efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber 

sumber lainnya.  

          Agar suatu hotel dapat berkembang dengan cepat dan dapat dikenal oleh 

masyarakat yang luas, maka manajemen dari hotel tersebut harus benar benar 

memiliki image yang bagus dan dapat memberikan kesan yang eksklusif kepada 

para pengunjung. Jika pengunjung atau tamu merasa puas dan berkesan selama 

menginap di hotel tersebut, maka mereka secara tidak langsung akan 

mempromosikan hotel tersebut melalui interaksi langsung maupun melalui media 

sosial. Hal ini juga akan berdampak positif terhadap hotel tersebut.  

          Adapun pengertian hospitality menurut Hary Hermawan, Erlangga 

Brahmanto dan Faizal Hamzah dalam Pengantar Manajemen Hospitality ( 2018 : 

10 ) adalah sebagai pengetahuan, sikap / etika dan keterampilan dalam pelayanan, 

yang wajib diberikan oleh pelaku usaha jasa (selaku tuan rumah) kepada penerima 

jasa/ konsumen (sebagai tamu) yang mencerminkan pelayanan yang penuh 

kehangatan dan keramahtamahan sehingga pelanggan merasa nyaman dan puas, 

merasa dihargai sebagai jiwa manusia seutuhnya. Sedangkan pengertian hotel 

menurut Hery Krestanto dalam Jurnal Media Wisata vol. 17 no. 1 ( 2019 : 1 – 2 ) 

dibagi menjadi empat, yaitu : 

1. Merupakan jenis akomodasi. 

2. Menyediakan pelayanan akomodasi makanan dan minuman. 

3. Disediakan bagi setiap orang. 
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4. Dikelola secara komersial  ( bertujuan untuk mencari keuntungan ) 

          Jadi dapat disimpulkan dari kedua pendapat diatas Manajemen Perhotelan 

merupakan ilmu dan proses perencaanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian 

suatu akomodasi untuk mencapai sasaran secara efektif, efisien dan dapat 

menghasilkan keuntungan dengan tidak melupakan aspek pelayanan yang penuh 

kehangatan dan keramahtamahan sehingga pelanggan merasa nyaman dan puas 

karena sudah dihargai sebagai jiwa manusia seutuhnya.  

 

1.5.3 Pengertian Pelayanan Prima 

          Pada dasarnya, pelayanan prima menitik beratkan pada usaha suatu 

perusahaan akomodasi atau hotel untuk  melayani pelanggan dengan sebaik 

baiknya agar pelanggan merasa nyaman dan merasa ingin kembali lagi ke tempat 

tersebut. Di dunia perhotelan, pelayanan prima harus sangat diperhatikan karena 

merupakan poin utama untuk membangun image di masyarakat. Semakin bagus 

pelayanan prima di suatu hotel, maka semakin cepat terkenal pula hotel tersebut 

dikalangan masyarakat. Pelanggan akan selalu mengingat apa saja yang 

dirasakannya saat berada di hotel tersebut, maka dari itu pelayanan prima 

sangatlah penting.  

           Menurut Daryanto dan Ismanto Setyabudi dalam Konsumen dan Pelayanan 

Prima ( 2014 : 1 ) Pelayanan Prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan 

perusahaan untuk memenuhi kebutuhan harapan dan kebutuhan pelanggan, baik 

pelanggan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan.  
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          Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan pengertian Pelayanan Prima 

adalah pelaynan terbaik atau sangat baik yang sesuai dengan standar pelayanan 

yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi untuk memenuhi kebutuhan harapan 

dan kebutuhan pelanggan baik di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan. 

          Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sikap 

menghargai pelanggan menurut Daryanto dan Ismanto Setyabudi dalam 

Konsumen dan Pelayanan Prima ( 2014 : 3 – 4  ) adalah sebagai berikut : 

1. Jangan sekali sekali membedakan pelanggan 

2. Berskiap hormat, ramah dan gunaka ntutur kata yang baik dan santun 

3. Setiap menghadapi pelanggan, pergunakanlah istilah 3S yaitu 

Senyum, Sapa, dan Salam. 

4. Selalu menjaga perasaan pelanggan dan berbicara jujur.  

5. Sigap, cekatan dalam mebantu keinginan pelanggan. 

6. Selalu tenang dan sabar dalam memberikan segala informasi kepada 

pelanggan. 

          Sikap menghargai pelanggan merupakan sikap menganggap dan 

menempatkan seorang pelanggan sebagai orang yang sangat penting yang harus 

dilayani dengan tulus dan sepenuh hati. Dengan menghargai pelanggan maka akan 

membuat hubungan pelanggan dengan perusahaan atau hotel berjalan dengan 

sangat baik. Pelanggan akan merasa bahwa dirinya selalu diistimewakan dalam 

keadaaan apa saja sehingga itu menjadi pedoman pelanggan kembali lagi untuk 

menginap di hotel maupun hanya sekadar menikmati fasilitas yang ada. Pelanggan 

juga akan menyebarkan berita bahwa di hotel tersebut semua karyawannya sudah 
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menerapkan Pelayanan Prima, sehingga ini juga menjadi hal yang positif bagi 

pihak hotel sendiri. 

 

1.5.4 Pengertian Pengendalian Diri 

           Pengendalian diri merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketika 

memasuki dunia perhotelan. Karena setiap saat pasti akan berhadapan dengan 

tamu dengan berbagai sifat dan watak yang berbeda beda. Menurut D Nadifa 

Andriani ( 2014 : 10 )  Kontrol Diri adalah suatu pengendalian tingkah laku 

seseorang yang cenderung bertindak positif saat berfikir. Maksud dari 

pengendalian tingkah laku disini adalah melakukan berbagai pertimbangan 

terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu untuk bertindak agar sesuai atau 

nyaman dengan orang lain.  

          Dari pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengendalian 

Diri adalah kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, mengarahkan 

serta dapat melakukan berbagai pertimbangan terlebih dahulu sebelum bertindak 

agar sesuai dengan lingkunagan dan tidak menyinggung perasaan orang yang 

berada disekitarnya.  

Sedangkan menurut Romadona Dwi Marsela dan Mamat Supriatna dalam 

jurnal yang berjudul Kontrol Diri : Definisi dan Faktor ( 2019  : 66 – 67 ) Faktor 

yang mempengaruhi kotrol diri ada dua yaitu : 

1. Faktor Internal 

Faktor Internal terdiri dari usia. Seiring dengan bertambahnya usia 

seseorang, bertambah pula komunitas yang mempengaruhinya, serta 
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banyak pengalaman sosial yang dialaminya, seseorang belajar merespon 

kekecewaan, ketidak sukaan, kegagalan, dan belajar untuk 

mengendalikannya, sehingga lama-kelamaan kontrol tersebut muncul 

dari dalam dirinya sendiri. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor lingkungan dan keluarga merupakan faktor eksternal dari kontrol 

diri. Orang tua yang menentukan kemampuan mengontrol diri 

seseorang. Salah satunya yang diterapkan oleh orang tua adalah disiplin, 

karena sikap disiplin dapat menentukan kepribadian yang baik dan dapat 

mengendalikan perilaku pada individu. Kedisiplinan yang diterapkan 

pada kehidupan dapat mengembangkan kontrol diri dan self directions 

sehingga seseorang dapat mempertanggungjawabkan dengan baik segala 

tindakan yang dilakukan.  

 

Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa usia, lingkungan dan 

keluarga adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam pengendalian diri 

sesorang. Seseorang yang berasal dari keluarga yang terlalu otoriter dalam 

mengatur kesehariannya maka orang tersebut akan lebih susah mengendalikan 

dirinya dan kurang peka terhadap peristiwa yang dihadapi. Sedangkan 

kebalikannya jika keluarga orang tersebut sudah mengajarkan dari awal untuk 

mandiri maka orang tersebut akan lebih mudah untuk mengendalikan dirinya. 

Begitu juga dengan usia, semakin banyak usia seseorang maka semakin bijak juga 

dalam menghadapi suatu masalah. 
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 1.5.5      Pengertian Front Office 

          Front Office merupakan departemen yang selalu menjadi fisrt impression 

dan last impression di sebuah hotel. Menurut Ni Wayan Suwithi dan Cecil Erwin 

Jr Boham dalam bukunya yang berjudul Akomodasi Perhotelan Jilid 1 ( 2008 : 69 

), Front Office merupakan cermin dari kualitas hotel bagi tamu saat pertama kali 

memasuki hotel. Untuk itu kesiapan, kesigapan, ketepatan serta kemampuan 

semua karyawan di Kantor Depan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 

sangatlah berpengaruh dalam memberikan impresi baik atau buruk terhadap tamu 

hotel. Adapun persiapan kerja seorang FDA agar dapat memberikan impresi yang 

baik terhadap tamu saat pertama kali datang ke hotel menurut Isdarmanto dalam 

Buku Ajar hotel Introduction ( 2018 : 90 – 92 ) yaitu : 

1. Persiapan Diri ( Grooming ) 

2. Persiapan Area Kerja 

3. Persiapan Peralatan 

4. Persiapan Penerimaan Tamu 

 

         Berdasarkan kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

Front Office atau Kantor Depan adalah suatu departemen di hotel yang vital 

karena selalu menjadi first impression dan last impression. Dengan begitu maka 

seluruh karyawan di Front Office harus dapat mengatur kesiapan, kesigapan, 

ketepatan serta kemampuannya dalam menghadapi tamu dan memberikan tamu 

impresi yang baik. Seorang FDA harus menyiapkan beberapa hal sebelum 

menghadapi tamu agar dapat membuat tamu berkesan, ada empat hal yaitu : 
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Persiapan Diri ( Grooming ), Persiapan Area Kerja, Persiapan Peralatan, dan 

Persiapan Penerimaan Tamu. 

 

1.5.6 Pengertian Komplain 

        Komplain atau keluhan merupakan hal yang wajar ditemui ketika bekerja di 

hotel, apalagi saat hotel tersebut sedang high occupancy maka kemungkinan tamu 

komplain akan semakin besar juga. Dan apabila hotel sedang low occupancy, 

maka kemungkinan tamu komplain juga akan berkurang. 

        Menurut Susi Indriyani dan Selvy Mardiana dalam PENGARUH 

PENANGANAN KELUHAN (COMPLAINT HANDLING) TERHADAP 

KEPERCAYAAN DAN KOMITMEN MAHASISWA PADA PERGURUAN 

TINGGI SWASTA DI BANDAR LAMPUNG ( 2016 : 4 ) Komplain atau keluhan 

bisa diartikan sebagai ungkapan kekecewaan atau ketidakpuasan yang 

diungkapkan tamu atau pelanggan kepada instansi terkait.  

         Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian komplain adalah 

determinan signifikan kepuasan dan loyalitas pelanggan dikarenakan kekecewaan 

yang terjadi kepada instansi terkait.           

Di dunia perhotelan, hampir setiap hari terdapat tamu yang komplain di 

bagian Front Office. Mulai dari komplain soal kebersihan hotel hingga soal 

pelayanan kamar dan soal pembayaran. Setiap Front Desk Agent (FDA) harus 

mampu menghadapi berbagai macam keluhan atau komplain tamu dengan tetap 

tersenyum, sabar dan tidak boleh tersulut emosi.  Seorang Front Desk Agent 

(FDA) harus mampu mengendalikan dirinya setiap saat walaupun mungkin 
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sedang memiliki masalah pribadi agar tetap mampu menujukkan pelayanan yang 

prima terhadap tamu. Apabila Front Desk Agent (FDA) tidak menunjukkan tanda 

tanda emosi, maka permasalahannya yang dihadapi akan lebih cepat selesai 

karena dipikir menggunakan kepala dingin. Adapun menurut Adi Sunarno (2006 : 

325 – 328), menyatakan bahwa dalam mengatasi complain dapat menggunakan 

metode HEAT yaitu : 

1. Hear them out. Mendengarkan dengan seksama keluhan yang 

diungkapkan tamu. Jangan meresponnya dengan emosi, meskipun 

sikap tamu menyebalkan dan menyinggung perasaan. 

2. Empathize. Menunjukan rasa empati kepada tamu, ikut mencoba 

merasaskan apa yang sedang dirasakan oleh tamu sambil mencari 

solusi atas masalahnya. Kalimat yang menunjukkan rasa empati 

kepada tamu misalnya, I understand how do you feel, if I were you I 

will be upset, etc. 

3. Apologize. Meminta maaf kepada tamu. Pada prinsipnya staff meminta 

maaf karena telah membuat tamu tidak nyaman sehingga melakukan 

komplain. “sorry for the inconvenience.” Kalimat ini merupakan 

kalimat netral, tidak ada yang dikorbankan apalagi menyalahkan orang 

lain. 

 

4. Taking proper action and follow up. Menentukan langkah yang tepat 

dan menindaklanjuti komplain tamu tersebut agar tamu merasa 

dihargai. Misalnya seorang tamu komplain soal air panas yang mati, 
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kita dapat menawarkan untuk mengirim engineer untuk 

memperbaikinya dan memberi estimasi berapa menit engineer tersebut 

datang. Dan setelah selang waktu tersebut, kita wajib menghubungi 

tamu dan menanyakan apakah engineer tersebut sudah datang atau 

belum. 

 

          Berdasarkan penjelasan Adi Sunarno diatas dapat disimpulkan bahwa 

seorang FDA yang baik harus menguasai keempat cara diatas agar dapat dengan 

cepet mangatasi keluhan yang dilakukan oleh tamu.  
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1.6 PROSEDUR PENELITIAN 

1.6.1 LOKASI DAN JADWAL PENELITIAN 

16.1.1 LOKASI PENELITIAN 

          Hotel Fairfield by Marriott Surabaya yang beralamat di Jl. Mayjen 

Sungkono No.178, Dukuh Pakis, Kec. Dukuhpakis, Kota SBY, Jawa Timur 60225 

 

1.6.1.2 JADWAL PENELITIAN  

Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 

No. Aktivitas Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Juni 

  2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

1. Interview            

2. Persiapan           

3. Pelaksanaan Magang           

4. Penulisan Laporan           

5. Bimbingan           

6. Penyerahan Laporan           

 

 

            Keterangan : 

1. Merah  : Interview 

2. Oranye  : Persiapan Magang 

3. Kuning : Pelaksanaan Magang 

4. Biru    : Penulisan Laporan 

5. Hijau  : Bimbingan 

6. Ungu  : Penyerahan Laporan 
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1.6.1.3 ALASAN MEMILIH LOKASI 

      Alasan memilih Hotel Fairfield by Marriottt Surabaya adalah karena lokasinya 

strategis di daerah Surabaya Barat dan di hotel ini masih terdapat beberapa 

kendala di Front Office berupa FDA yang beberapa kali menunjukkan raut muka 

yang tidak ramah ketika sedang di komplain tamu.  

 

1.6.1.4 OBJEK PENELITIAN 

       Objek penelitian yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana seorang FDA 

di Hotel Fairfield by Marriott Surabaya mengendalikan dirinya saat menghadapi 

komplain dari tamu yang berlebihan. Bagaimana seorang FDA bisa tetap 

tersenyum dan tidak menunjukkan perubahan ekspresi muka saat dikomplain oleh 

tamu.  

 

1.6.2   TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

          Teknik Pengumpulan Data menurut Hendryadi ( 2014 : 1 ) adalah teknik 

atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara 

sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, 

pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Adapun teknink pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  : 
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1. Wawancara 

Menurut Hendryadi ( 2014 : 1 ) wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya 

jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap 

nara sumber atau sumber data. Wawancara pada penelitian sampel 

besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena 

tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden, 

sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan 

sebagai teknik pengumpul data (umumnya penelitian kualitatif). 

Sebelum melakukan wawancara harus menyiapkan pertanyaan yang 

sudah terstruktur agar memudahkan proses wawancara. Bisa juga 

menggunakan alat bantu seperti alat perekam atau kamera agar 

semakin mudah untuk merangkum data. 

2. Observasi 

 Menurut Hendryadi ( 2014 : 1 ) observasi didefinisikan sebagai 

salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur 

sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat 

digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, 

kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk 

mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan 

dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Alasan peneliti 

menggunakan metode observasi karena ruang lingkup responden 

tidak terlalu besar dan luas. 
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3. Dokumentasi 

Menurut C. Sahidinin ( 2012 : 45 ) dokumentasi adalah salah satu 

metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau 

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri 

atau oleh orang lain oleh subjek.  

 

1.6.3 Teknik Analisa Data  

          Penelitian ini mengunakan metode kualitatif. Menurut E. Fatmawati ( 2013 

: 28 ) Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor 

penelitian tidak dapat dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga 

variabel tidak dapat diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, 

anggapan dan sebagainya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya 

dapat benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu 

data primer dan data sekunder. Sedangkan menurut A.O.C. Ningrum ( 2015 : 33 ) 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada objek alamiah 

yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran 

peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Bedasarkan 

dua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penelitian Kualitatif 

merupakan penelitian yang dilakukan pada objek alamiah yang tidak dimanipulasi 

oleh peneliti dan datanya tidak dapat dikuantifikasian atau tidak dapat dihitung 

sehingga variabel tidak dapat diungkapkan agar hasil penelitiannya dapat benar 

benar berkualitas dan sesuai dengan yang diharapkan.  

 


