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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pada saat ini perkembangan globalisasi telah berkembang dengan 

cukup cepat yang menjadikan salah satu faktor penyebabberbagai Negara 

khususnya Indonesia untuk mengembangkan dan memajukan sektor 

perekonomian negara.Bisnis usaha dalam bidang pariwisata menjadi salah 

pendukung perekonomian negara yang tidak hanya sebagai penghasil 

devisa, namun dapat diharapkan juga untuk pencapaian pembangunan 

nasional khususnya sebagai pembukaan lapangan kerja yang luas bagi 

warga Indonesia dan pemerataan pendapatan di berbagai daerah.Dengan 

melihat hal tersebut salah satu sektor perekonomian di Indonesia 

khususnya sektor pariwisata dapat menyebabkan perkembangan yang 

sangat bagus.Bahkan memiliki potensi untuk semakin berkembang dan 

bertumbuh karena dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara yang 

memiliki banyakbudaya, tradisi, danwisata alam yang menjadikan para 

Wisatawan Lokal maupun Wisatawan Internasional tertarik untuk 

mengunjunginnya. Namun tanpa adanya peranan dari berbagai pihak maka 

pertubuhan dan perkembangan di sektor pariwisata tidak akan tercapai. 

“Salah satu unsur yang ada di dalam kepariwisataan adalah 

akomodasi, sebagai tempat menginap atau istirahat para wisatawan yang 

sedang berkunjung di suatu tempat wisata”Menurut Pendit yang dikutip 

dalam artikel di wordpress.Hotel mempunyai arti sebagai akomodasi yang 
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dipergunakan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan 

minuman serta jasa lainnya bagi wisatawan. Hotel juga merupakan suatu 

akomodasi yang cukup penting bagi perkembangan industri pariwisata 

karena banyak dicari oleh wisatawan yang berkunjung pada suatu daerah 

maupun kota. maka keberadaan hotel harus mewujudkan keinginan 

pelanggan seperti kepuasan, kenyamanan, dan keamanan bagi 

konsumennya karena hotel merupakan salah satu unsur yang dapat 

mengembangkan dan memajukan sektor pariwisata. Jadi pelayanan dalam 

perhotelan perlu mendapat pengawasan, perbaikan dan perhatian untuk 

mendukung kemajuan industri pariwisata. 

Sekarang hotel tidak hanya berkembang didaerah wisata,namun 

hotel juga telah berkembang di kota metropolitan khususnya Surabaya. 

Dalam hal ini bentuk suatu hotel didaerah wisata dengan di kota 

metropolitan sangatlah berbeda. Target pasar pada hotel yang letaknya 

berada di kota metropolitan berbeda dengan hotel yang letaknya berada di 

daerah kawasan tempat wisata karena hotel yang berada di kota 

metropolitan memiliki target pasar yaitu para pelaku bisnis yang sedang 

memiliki keperluan di kota tersebut . Sehingga dengan adanya kebutuhan 

pasar tersebut hotel tidak hanya menjual kamar akan tetapi juga 

menawarkan fasilitas yang lain seperti ruang pertemuan dan ballroom. 

Dengan hal ini sudah banyak hotel yang telah didirikan di kota Surabaya 

baik hotel bintang maupun hotel bisnis. 
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Tabel 1.1 Jumlah Hotel Di Surabaya Tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Badan Pusat Statistik Prov.Jatim (jatim.bps.go.id) 

Berdasarkan Sumber Badan Pusat Statisitik Jawa Timur pada tahun 

2016 di kota Surabaya memiliki hotelsebanyak 68. Dengan banyaknya 

jumlah hotel yang saat ini ada di Surabaya membuat tingkat persaingan 

antar hotel semakin tinggi.Oleh karena itu dengan adanya persaingan yang 

tinggi membuat hotel untuk berusaha memberikan pelayanan terbaik 

kepada konsumen.Dalam memberikan pelayanan yang baik kepada 

konsumen ada salah satu departemen yang selalu berhubungan dengan 

konsumen yaitu housekeeping department. Oleh karena itu departemen 

tersebut sangat penting didalam struktur hotel dalam memberikan 

pelayanan dan kenyamanan kepada konsumen yang berada didalam hotel. 

Housekeeping menurut Rumekso (2002) yaitu”Housekeeping (tata 

graha) merupakan perpaduan dari dua buah kata, yaitu house dan keeping 

(to keep). House artinya rumah dan keping (to keep) yang artinya 

memelihara, merawat, menjaga, Housekeeping dapat diartikan secara 

Kategori Jumlah 

Bintang 1 5 

Bintang 2 3 

Bintang 3 33 

Bintang 4 20 

Bintang 5 7 

Total 68 
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lengkap sebagai salah satu departemen yang terdapat pada hotel yang 

bertanggung jawab terhadap hal – hal yang berakitan dengan keindaan, 

kebersihan, kerapian,  dan seluruh kamar beserta area – area lainnya yang 

didalam maupun di luar hotel, sehingga para tamu dan karyawan merasa 

aman dan nyaman berada di hotel.” Dimyati (2002:59) “Housekeeping 

adalah bagian yang bertugas memelihara, kebersihan, kerapihan, dan 

kelengkapan kamar-kamar tamu, restoran, bar, dan tempat-tempat umum 

dalam hotel, termasuk tempat untuk karyawan, kecuali tempat yang 

menjadi tanggung jawab standar misalnya kitchen area”. Berdasarkan 

kutipan tersebut Housekeeping merupakan departemen yang bertanggung 

jawab terhadap keindahan, kebersihan, dan kerapihan didalam kamar 

maupun di tempat-tempat umum yang ada didalam hotel maupun diluar 

hotel sehingga para konsumen dapat merasakan keamanan dan 

kenyamanan ketika berada dikamar maupun di tempat-tempat umum hotel.  

Pada hotel berbintang Housekeeping department dibagi menjadi 

beberapa bagian sesuai dengan kegunaannya dan kebutuhannya. Hal 

tersebut diterapkan agar pekerjaan para staff housekepping menjadi lebih 

efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk memudahkan aktivitas pekerjaan 

para staff housekeeping dalam berhubungan dengan tamu dan departemen 

lainnya, maka dibutuhkan seorang order taker untuk menghubungkan 

antara departemen housekeeping dengan departemen lainnya dan menjadi 

penghubung dengan konsumen.Tugas dan tanggung jawab seorang order 

taker menangani permintaan tamu maupun dari departemen lain. Dalam 
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hal ini seorang order taker memiliki tanggug jawab yang cukup besar 

dalam memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen serta 

memberikan kenyamanan saat konsumen menginap . Salah satu cara untuk 

menciptakan pelayanan terbaik kepada konsumen adalah dengan 

mewujudkan pelayanan prima. 

Pengertian pelayanan prima menurut Barata (2003:27) yaitu 

“Kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan terbaik untuk 

memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan mewujudkan 

kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada pelanggan.”Berdasarkan 

pengertian diatas pelayanan prima adalah suatu bentuk pelayanan atau 

kepedulian kepada konsumen dengan memberikan layanan terbaik yang 

dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan para konsumen.” 

“Pelayanan prima harus memiliki keterampilan tertentu diantaranya 

berpenampilan yang baik dan rapi, gairah kerja, melayani dengan cepat 

dan tepat, kemampuan, keramahtamahan dan sikap selalu siap 

melayani.”Barata (2003:31). Pelayanan terbaik akan menciptakan loyalitas 

pada konsumen sehingga konsumen yang telah menginap di hotel tersebut 

akan kembali lagi menginap dihotel yang sama karena pelayanan yang 

telah diberikan dapat memberikan kepuasan pada konsumen.  

Di departemen housekeeping peran order tarker sangat penting 

dalam menunjang kelancaran operasional dan pelayanan seperti 

menangani permintaan tamu serta mengirimkan informasi status kamar 

kepada room attendant dan sebagai pusat informasi yang ada 
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didepartemen housekeeping. Namun kenyataan dalam lapangan seringkali 

seorang order taker tidak menjalankan tugasnya dengan baik seperti 

menunda mengirim permintaan konsumen sehingga konsumen menunggu 

lama dan menyebabkan terjadinya komplain dari konsumen. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis melakukan 

penelitian di Fairfield by Marriott Surabaya dengan judul “PERAN 

ORDER TAKER PADA HOUSEKEEPING DEPARTMENT DALAM 

MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA KEPADA KONSUMEN DI 

HOTEL FAIRFIELD BY MARRIOTT SURABAYA” 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan dalam latar belakang 

diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penulisan 

penelitian ini adalah Bagaimana peranorder taker dalam mewujudkan 

pelayanan prima di Fairfield by Marriott Surabaya? 

 

1.3 TUJUAN 

Tujuan penulisan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran order taker dalam 

mewujudkan pelayanan prima di Fairfield by Marriott Surabaya 

2. Untuk mengetahui Bagaimana cara order taker dalam menangani 

complaint di Fairfield by Marriott Surabaya 
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1.4 MANFAAT 

Dari penelitian yang sudah lakukan, berharap dapat memberikan 

manfaat untuk beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Manfaat Bagi Penulis 

a. Dapat memberikan wawasan dan informasi departemen 

housekeeping khususnya bagian order takerdalam menjalankan 

pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab. 

b. Menambah pengalaman baru serta meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan dalam dunia kerja. 

2. Manfaat Bagi Universitas Airlangga 

a. Menjalin kerja sama antara Diploma III Manajemen Perhotelan 

Universitas Airlangga dengan hotel Fairfield by Marriott Surabaya 

dalam hal penempatan magang kerja di industri perhotelan. 

b. Meningkatkan sumber daya manusia Universitas Airlangga 

khususnya di bidang Manajemen Perhotelan. 

3. Manfaat Bagi Subyek Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

a. Adanya kerja sama yang saling menguntungkan antara industri hotel 

dengan institusi pendidikan, sehingga industri hotel dapat dikenal 

secara luas. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu kerja hotel khususnya 

Housekeeping dalam mewujudkan pelayanan prima. 

c. Dapat memperluas jaringan kemitraan dan menambah rekan kerja 

baru. 
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4. Manfaat Bagi Pembaca 

a. Dapat menjadi sumber informasi baru mengenai housekeeping 

departement khususnya dibagian order taker. 

b. Dapat menjadi referensi bacaan bagi pembaca yang ingin mencari 

informasi untuk tugas atau hanya sekedar menambah wawasan. 

 

1.5 TINJAUAN PUSTAKA 

1.5.1 Hotel 

Pengertian hotel dan bagian – bagian atau departemen yang ada di 

hotel berdasarkan jurnal dari pardede (2018:4-5) menyatakan  

“Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya 

dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas 

kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan 

dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan 

pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian 

khusus.”Sulastiyono (2011:5) 

“Bagian – bagian atau departemen yang terdapat dalam hotel secara 

umum yaitu front office merupakan departemen yang memiliki 

fungsi untuk menjual kamar kepada tamu dan melayani tamu saat 

check in atau check out,Housekeeping merupakan departemen yang 

memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada para tamu dan 

kebersihan di dalam hotel maupun luar hotel, food & beverage 

merupakan departemen yang memiliki fungsi dalam pelaksanaan 

penjualan makanan dan minuman serta pengembangan produk 

makanan dan minuman yang dapat menarik tamu untuk makan dan 

minum di restoran hotel dan melakukan pembelian bahan makanan 

dan minuman serta penyimpanan bahan-bahan makanan dan 

minuman, Marketing and Sales Departementmerupakan departemen 

yang memiliki fungsi untuk memasarkan produk hotel, Accounting 

Departmentmerupakan departemen yang memiliki fungsi dalam 

menyelenggarakan penyusunan, pencatatan, dan administrasi 

keuangan, dengan adanya depertemen ini maka pihak manajemen 

akan dapat mengetahui seberapa banyak pendapatan yang telah 

diperoleh serta bagaimana perkembangan perusahaan tersebut untuk 
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masa yang akan datang, Human Resource Departementmerupakan 

departemen yang memiliki fungsi untuk melakukan kegiatan yang 

berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di lingkungan kerja 

hotel, Engineering merupakan departemen yang bertanggung jawab 

dalam kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan 

konstruksi bagunan hotel, selain itu juga bagian ini menangani 

peralatan dan perlengkapan hotel yang bersifat mekanik (mesin) 

serta mengurus pengadaan dan pemeliharaan instalasi listrik dan 

pengadaan air bersih untuk keperluan tamu maupun untuk keperluan 

karyawan hotel.dan Security merupakan departemen yang memiliki 

tanggung jawab dalam hal yang berhubungan dengan keamanan di 

dalam hotel maupun di luar hotel.” Sulastiyono (2011:63-186) 

Berdasarkan kutipan diatas disimpulkan hotel merupakan suatu 

perusahaan yang dikelola secara komersil yang memberikan pelayanan bagi 

konsumen dengan fasilitas penyediaan makanan dan minuman, jasa 

pelayanan kamar dan jasa penginapan. Adapun bagian-bagian yang 

mendukung dalam operasional hotel seperti departemen Front 

Office,departemen Housekeeping, Food & Beverage Department, Marketing 

and Sales Departement,Accounting Department, HRD, Engineering, dan 

Security department. 

 

1.5.2 Housekeeping Department 

Pengertian HousekeepingDepartement adalah sebagai berikut  

”Housekeeping (tata graha) merupakan perpaduan dari dua buah 

kata, yaitu house dan keeping (to keep). House artinya rumah dan 

keping (to keep) yang artinya memelihara, merawat, menjaga, 

Housekeeping dapat diartikan secara lengkap sebagai salah satu 

departemen yang terdapat pada hotel yang bertanggung jawab 

terhadap hal – hal yang berakitan dengan keindaan, kebersihan, 

kerapian,  dan seluruh kamar beserta area – area lainnya yang 

didalam maupun di luar hotel, sehingga para tamu dan karyawan 

merasa aman dan nyaman berada di hotel.”Rumekso (2002) 
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“Housekeeping adalah bagian yang bertugas memelihara, 

kebersihan, kerapihan, dan kelengkapan kamar-kamar tamu, 

restoran, bar, dan tempat-tempat umum dalam hotel, termasuk 

tempat untuk karyawan, kecuali tempat yang menjadi tanggung 

jawab standar misalnya kitchen area.” Dimyati (2002:59)  

“Housekeeping terbagi atas beberapa seksi yaitu, Housekeeping 

Office Section, General Linen, Room section, Public Area Section, 

Gardening And Flower Section, Laundry section.”Rizal dan Saksono 

dalam Pardede (2018:6) 

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Housekeeping 

merupakan departemen yang bertanggung jawab terhadap keindahan, 

kebersihan, dan kerapihan didalam kamar maupun di tempat-tempat umum 

yang ada didalam hotel maupun diluar hotel sehingga para konsumen 

dapat merasakan keamanan dan kenyamanan ketika berada dikamar 

maupun di tempat-tempat umum hotel. Housekeeping juga terdiri dari 

beberapa bagian yaitu : 

1. Public Area 

Section yang memiliki peran dalam hal menjaga kebersihan, 

kerapihan , dan keindahan dalam hotel maupun luar hotel. 

2. Room Section  

Section yang memiliki peran dalam menjaga kebersihan dan 

merawat kelengkapan yang ada di dalam kamar. 
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3. Laundry 

Section yang berperan dalampenyediaan linen bersih untuk 

digunakan dalam kamar ataupun restoran serta membersihkan 

seragam untuk staff hotel dan pakaian kotor konsumen. 

4. Linen dan Uniform 

Section yang berperan dalam mengatur dan menyediakan linen yang 

bersih dan seragam yang bersih untuk staff hotel. 

5. Order Taker  

Section yang berperan dalam menerima permintaan dari tamu 

maupun departemen lain dan memberikan informasi serta 

menindaklanjuti semua yang ada didalam housekeeping. 

1.5.3 Order Taker 

“order taker adalah petugas housekeeping yang menangani 

pekerjaan dalam hal penanganan tambahan yang berhubungan 

dengan housekeeping maupun department lain yang disampaikan 

melalui telepon ke bagian housekeepingdan fungsi order taker 

adalah untuk memastikan tamu yang menginginkan pelayanan 

housekeeping yang berhubungan dengan kondisi kamar ( tambahan 

fasilitas maupun kerusakan ) dapat segera ditindak lanjuti oleh staff 

housekeeping dengan efektif.”Ni wayan suwithi ( 2008 : 281 )  

 

Berdasarkan kutipan di atas order taker adalah bagian yang 

memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang berhubungan 

dengan housekeeping maupun departemen lain serta sebagai pelayanan 

permintaan tamu. 
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1.5.4 Pelayanan Prima 

Pengertian pelayanan prima 

“Kepedulian kepada pelanggan dengan memberikan layanan 

terbaik untuk memfasilitasi kemudahan pemenuhan kebutuhan dan 

mewujudkan kepuasannya, agar mereka selalu loyal kepada 

pelanggan.” Barata (2003:27) 

 

Berdasarkan kutipan tersebut pelayanan prima merupakan suatu 

pelayanan terbaik yang diberikan kepada konsumen untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepuasan konsumen.Untuk mewujudkan pelayanan 

primasupaya dapat menjamin kepuasan konsumen menurut A.Parasuraman 

terdapat lima dimensi pokok dalam kualitas pelayanan sebagai berikut: 

“Reliabilitas (Reliability) Berkaitan dengan kemampuan perusahaan 

untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa 

melakukan kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai 

dengan waktu yang disepakati.Daya Tanggap (Responsiveness) 

Berhubungan dengan bagaimana seorang karyawan dalam 

memberikan pelayananan yang responsif terhadap semua keinginan 

dan kebutuhan konsumen.Jaminan (Assurance) Perilaku karyawan 

yang mampu menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap 

perusahaan dan perusahaan bisa menciptakan rasa aman bagi para 

konsumennya.Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu 

bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang 

dibutuhkan untuk menangani setiap pertanyaan atau masalah 

konsumen.Empati (Empathy) Menyatakan bahwa perusahaan 

memahami masalah para konsumennya dan bertindak demi 

kepentingan konsumen, serta memberikan perhatian personal kepada 

para konsumen dan memiliki jam operasi yang nyaman.Bukti Fisik 

(Tangible) Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, 

peralatan/perlengkapan yang lengkap, dan material yang digunakan 

perusahaan bersih, serta penampilan dari karyawan rapi.”Tjiptono 

(2011:198)  

Berdasarkan kutipan diatas terdapat lima dimensi pokok dari 

parasuraman yaitu tangibles (bukti fisik), reability (reabilitas), 

responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), empathy 
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(empati),dengan lima dimensi pokok tersebut maka kepuasan konsumen 

dapat menjadi tolak ukur atau sebagai hasil bagi hotel untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan jasa yang diberikan kepada konsumen yang baru 

pertama kali menggunakan jasa ataupun konsumen yang telah berulang 

kali menggunakan jasa tersebut.  

1.5.5 Training dan Development 

“Training and development berfokus pada perubahan atau 

peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu. Pelatihan 

(training) biasanya berupa penyediaan pengetahuan dan keterampilan bagi 

karyawan untuk dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan menjadi 

lebihbaik lagi. Kegiatan pengembangan (development) memiliki fokus 

jangka panjang pada persiapan karyawan untuk tanggung jawab pekerjaan 

di masa depan, juga meningkatkan kapasitas karyawan untuk melakukan 

pekerjaan mereka pada saat ini.” Werner & DeSimone (2012: 527). 

Gomes (2003:197)“Pelatihan adalah setiap usaha untuk 

memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang 

sedang menjadi tanggung jawab dirinya. Menurutnya istilah pelatihan 

sering disamakan dengan istilah pengembangan, perbedaannya kalau 

pelatihan langsung terkait dengan performansi kerja pada pekerjaan yang 

sekarang, sedangkan pengembangan tidaklah harus karena pengembangan 

mempunyai jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan pelatihan.” 
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Hadari (2005:208) “Pelatihan adaah program- program untuk 

memperbaiki kernampuan melaksanakan pekerjaan secara individual, 

kelompok dan/atau berdasarkan jenjang jabatan dalam organisasi atau 

perusahaan. Sedangkan pengembangan karir adalah usaha yang diakukan 

secara formal dan berkelanjutan dengan difokuskan pada peningkatan dan 

penambahan kemampuan seorang pekerja. Dan pengertian ini 

menunjukkan bahwa fokus pengembangan karir adalah peningkatan 

kemampuan mental tenaga kerja.” 

Berdasarkan kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan (training) merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan 

keterampilan karyawan untuk jangka pendek/situasi yang sekarang. 

Sedangkan pengembangan (development) merupakan kegiatan untuk 

mempersiapkan keterampilan dan kemampuan karyawan dalam 

menghadapi situasi dimasa yang akan datang. 

 

1.6 PROSEDUR PENELITIAN 

1.6.1 Lokasi 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Hotel Fairfield by Marriott 

Surabaya , yang terletak di Jalan Mayjen Sungkono No. 178 Dukuh Pakis, 

Surabaya, Jawa Timur. Penulis memilih Fairfield by Marriott Surabaya 

sebagai lokasi yang di gunakan untuk penelitian karena penulis sedang 

melakukan On The Job Training di hotel tersebut, sehingga dapat 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

15 

 

TUGAS AKHIR PERAN ORDER TAKER… YUDA ELSAN P 

mempermudah penulis dalam mencari dan mengumpulkan data pendukung 

dalam penulisan tugas akhir ini. 

 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan laporan tidak lepas dari cara dan teknik untuk 

mengumpulkan data. Supaya laporan tersebut diperkuat dengan data-data 

yang pasti dan benar adanya. Teknik pengumpulan data ialah metode atau 

cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan 

untuk penelitian.Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 

primer dan data sekunder.Data primer merupakan data yang diambil dari 

pengamatan penulis serta dari wawancara yang dilakukan oleh 

penulis.Sedangkah data sekunder merupakan berupa data sumber tertulis 

seperti sumber buku, dokumen pribadi dan dokumen resmi serta foto yang 

menghasilkan data deskriptif. Dalam buku Moleong, foto memiliki dua 

jenis yang digunakan dalam penelitian kualitatif  yaitu, berasal dari orang 

lain dan berasal dari peneliti sendiri. Dalam pengambilan bahan / data 

penelitian dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain : 

1. Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan 

secara langsung untuk mengumpulkan data dengan mengamati 

kegiatan dan situasi yang sedang terjadi sehari-hari dalam departemen 

Housekeeping. 
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2. Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan dengan tanya jawab oleh peneliti dengan 

narasumber. Dalam wawancara sendiri sudah harus mengerti 

informasi apa saja yang hendak digali dari narasumber, dan sudah 

menyiapkan daftar pertanyaan secara sistematis. Dan bisa juga 

menggunakan alat bantu lain seperti kamera untuk foto serta alat 

untuk merekam. 

3. Penggunaan Bahan Dokumen 

Dokumentasi merupakan pengumpulan informasi yang berasal dari 

dokumen-dokumen yang terpercaya untuk memperkuat hasil 

penelitian.Dokumen yang digunakan penulis berupa gambar serta 

data-data mengenai Hotel Fairfiel by Marriott Surabaya. 

 

1.6.3 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan 

untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru 

yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Analisis data kualitatif 

menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong (2014:248)“upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.” 
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Didalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data 

kualitatif yang prosesnya sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber yang ada, yaitu hasil 

wawancara antara penulis dengan informan, observasi atau 

pengamatan dan bahan-bahan dokumen serta data sekunder. 

2. Membaca data-data tersebut yang sudah terkumpul dan membuat 

rangkuman, proses dan serta pernyataan-pernyataan dari berbagai 

informan yang kemudian menjadi kata kunci terhadap apa yang sudah 

diteliti. 

3. Mengedit atau mengubah data yang sudah ada dengan menyesuikan 

tujuan utama penelitian. 

4. Menjelaskan mengenai peran order taker dalam memberikan 

pelayanan prima kepada konsumen di Hotel Fairfeild by Marriott 

Surabaya serta bagaimana order taker menangani komplain. 

5. Menginterprestasikan melalui teori-teori yang relevan agar dapat 

dianalisa sehingga berhasil mencapai hasil untuk menggambarkan 

permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi dalam penelitian 

dan solusinya. 


