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BAB 1 

PENDAHULUAN 

   

1.1   Latar Belakang 

Keberadaan hotel di Indonesia berkembang pesat, salah satu pemicunya 

adalah banyaknya kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan yang tidak hanya 

dimotivasi oleh tujuan untuk berlibur menjadikan jumlah wisatawan yang datang 

ke Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. Meningkatnya jumlah wisatawan 

berdasarkan data dari Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif) Indonesia yang mengungkapkan jumlah wisatawan setiap bulannya pada 

tiga tahu terakhir yakni dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Dari awal bulan tahun 

2016 dapat diihat bahwa jumlah wisatawan berada di angka 851.462 kunjungan 

hingga akhirnya di akhir tahun 2019 terdapat 1.377.867 kunjungan. 

unjungan wisatawan manacanegara ke Indonesia dari tahun 2016-

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1.1 Kunjungan wisatawan manacanegara ke Indonesia dari tahun 

2016-2019 
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Sumber : www.kemenparekraf.go.id 

Tidak hanya karena alasan untuk berlibur, banyak juga wisatawan yang 

berkunjung karena urusan bisnis. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 

banyak kunjungan wisatawan adalah Jawa Timur. Data dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) Jawa Timur (Jatim) melaporkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara 

yang datang ke Jatim melalui pintu masuk Bandara Juanda naik sebesar 58,46 

persen pada Juni 2019 dibandingkan Mei 2019. Naiknya angka hingga 58,46 
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persen tersebut dapat dikatakan banyak dengan jumlah 14.609 kunjungan. Jawa 

Timur menjadi salah satu provinsi tujuan wisata serta sebagai pusat bisnis dan 

hiburan di Indoesia yang dikunjungi baik bagi wisatawan manca negara maupun 

wisatawan domestik. Adanya 38 Kabupaten / Kota di Jawa Timur tentu memiliki 

beragam destinasi wisata di dalamnya. Munculnya berbagai destinasi wisata ini 

diikuti dengan pertumbuhan hotel. Sesuai dengan data yang dimiliki oleh Badan 

Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tentang jumlah hotel bintang dan non-bintang 

di Provinsi Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data yang disebutkan Badan Pusat Statistik Jawa Timur menyebutkan 

bahwa jumlah hotel yang berbintang maupun non-bintang berjumlah 1.829. Data 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2017 diakses dari jatim.bps.go.id 

Grafik 1.2 Jumlah Hotel Bintang dan Non-Bintang di Provinsi Jawa Timur tahun 2017 
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tersebut menyebutkan bahwa jumlah hotel berbintang yang paling banyak di Jawa 

Timur dipegang oleh Kota Surabaya dengan jumlah 97 hotel, kemudian Kota 

Malang yang memiliki hotel bintang sebanyak 33 unit, dan yang ketiga ada Kota 

Batu dengan 15 hotel bintang. 

Pengertian hotel menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 

Tahun 2001 tanggal 31 September 2001 yaitu “Hotel adalah bangunan yang 

khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap dan istirahat, memperoleh 

pelayanan kamar atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk 

bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama 

kecuali untuk pertokoan dan perkantoran”. Sebuah hotel biasanya juga 

memberikan beberapa fasilitas lain bagi para pengunjung, seperti; restoran, ruang 

pertemuan atau rapat, jasa laundry, tempat olahraga, ruang santai, ruang bermain 

dan berbagai macam fasilitas lainnya. Hotel juga memiliki kelas atau klasifikasi 

yang membedakannya, seperti; jumlah kamar, letak lokasi hotel, jenis tamu yang 

datang, lama tamu yang menginap, masa beroperasinya hotel, ataupun jenis 

pelayanan yang diberikan. 

Berdasarkan grafik 1.1 yang ada di atas terbukti bahwa Surabaya menjadi 

salah satu kota dengan jumlah hotel yang cukup banyak. Surabaya merupakan 

kota untuk berbisnis, mencari lapangan kerja, atau melakukan kegiatan lainnya 

karena banyak lapangan kerja dan industri besar yang beroperasi di Surabaya, 

contohnya PT. HM Sampoerna dan PT Unilever. Tidak hanya warga negara 

Indonesia saja yang berkunjung ke Surabaya, akan tetapi juga banyak warga 

negara asing yang berkunjung hanya untuk berbisnis, berlibur di Surabaya, atau 
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menjadikan Kota Surabaya sebagai tempat persinggahan sementara untuk tujuan 

selanjutnya. Beberapa pembangunan hotel berbintang di Surabaya semakin gencar 

dilakukan. Contohnya saja munculnya hotel baru yakni Hotel Grand Mercure 

Surabaya City di jalan Ahmad Yani. Kota Surabaya merupakan pusat 

pemerintahan dan pusat bisnis di Provinsi Jawa Timur. Para pengunjung di Kota 

Surabaya tidak perlu bingung untuk memilih tempat menginap karena di kota ini 

telah disediakan hotel berbintang. Wisatawan dapat memilih hendak menginap di 

hotel bintang satu hingga bintang lima, semua telah tersedia di Kota Surabaya 

dengan berbagai macam fasilitas dan pelayanannya.  

 

 

 

 

Tabel di atas menunjukkan banyaknya jumlah hotel berbintang di 

Surabaya, mulai dari hotel bintang 5 yang berjumlah 9 unit, hotel bintang 4 

berjumlah 21 unit, hotel bintang 3 berjumlah 47 unit, hotel bintang 2 berjumlah 17 

unit, dan hotel berbintang 1 dengan jumlah 3 unit. Salah satu hotel berbintang 

yang ada di Surabaya adalah Hotel Grand Inna Tunjungan. Hotel ini merupakan 

salah satu hotel bintang 4 yang berlokasi strategis karena tepat berada di jantung 

Kota Surabaya. Berada di kawasan komersial dengan dikelilingi oleh pusat 

Bintang 

5 

Bintang 

4 

Bintang 

3 

Bintang 

2 

Bintang 

1 

Hotel 

Melati 

Home 

Stay 

Youth 

Hostel 

Akomodasi 

lainnya 

 

9 21 47 17 3 103 27 4 8  

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur diakses melalui jatim.bps.go.id 

Tabel 1.1 Jumlah Hotel Menurut Klasifikasinya di Surabaya tahun 2017 
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perbelanjaan dan juga hiburan menjadikan hotel ini mempunyai nilai lebih dalam 

memenuhi kebutuhan bisnis serta hiburan para wisatawan. Hotel Grand Inna 

Tunjungan adalah hotel yang mempunyai 120 kamar tamu dan suite, semua kamar 

yang ditawarkanpun memiliki pemandangan yang luar biasa ke Kota Surabaya 

dan Suramadu. Hotel ini termasuk hunian yang diminati oleh para wisatawan 

lokal ataupun wisatawan asing yang berkunjung ke Kota Surabaya, karena hal 

itulah Hotel Grand Inna Tunjungan selalu berusaha memberikan yang terbaik 

dalam meningkatkan pelayanan serta memberikan kualitas produk yang 

dihasilkan. 

Semakin maraknya kemunculan hotel baru di Surabaya membuat Hotel 

Grand Inna Tunjungan tidak ingin kalah saing. Setiap hotel berlomba-lomba 

memberikan fasilitas terbaik untuk para tamunya, begitu juga yang dilakukan oleh 

Hotel Grand Inna Tunjungan Surabaya. Fasilitas tersebut dapat berupa banyak hal. 

Salah satu departemen yang medukung fasilitas-fasilitas yang ada di hotel adalah 

departemen food and beverage. Menurut Rachman Arief , Abd (2005:113) 

menyebutkan bahwa food and beverage department yaitu bagian yang bertugas 

mengolah, memproduksi dan menyajikan makanan dan minuman untuk keperluan 

tamu hotel, baik dalam kamar, restoran/ coffee – shop, banquet (resepsi 

pertemuan), makanan karyawan, dan sebagainya. Departemen ini merupakan 

departemen yang sangat penting bagi hotel. Penjualan produk departemen ini 

menempati urutan kedua setelah penjualan kamar dalam memberikan pendapatan 

di hotel. Dari departemen food and beverage kita dapat menemukan restoran, 

coffee shop, cake shop, dan bar. Dari fasilitas tersebut biasanya hotel menarik 
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pelanggan dengan cara membuat tempat tersebut semenarik mungkin. Menarik 

dapat berupa banyak hal seperti banyaknya tempat yang instagramable untuk 

berfoto, penawaran makanan yang lezat, penyajian makanan yang beda dibanding 

tempat lain dan masih banyak lagi. Berbicara tentang penawaran makanan yang 

disajikan kepada tamu tentu berkaitan erat dengan bahan baku makanan tersebut. 

Bahan baku untuk departemen food and beverage ini sangat beragam. Mulai dari 

berbagai macam sayuran, buah, berbagai jenis ikan, daging, rempah, produk 

unggas, maupun olahan dairy product. Dari berbagai bahan baku yang dibutuhkan 

oleh hotel, salah satu yang paling dominan dan paling dibutuhkan di departemen 

ini adalah telur.  

Bahan makanan yang tidak dapat bertahan lama sangatlah banyak. Salah 

satu contohnya adalah telur. Telur menjadi bahan makanan yang sangat penting 

bagi departemen food & beverage karena dibutuhkan di hot kitchen, cold kitchen, 

bahkan di bagian pastry dan bakery. Di hot kitchen telur bisa menjadi campuran 

pada butter rice atau menjadi main dish di sebuah makanan. Pada cold kitchen, 

telur bisa saja menjadi bahan utama pembuat appetizer. Sedangkan di bagian 

pastry dan bakery peranan telur tidak perlu dipertanyakan lagi, telur sudah 

menjadi bahan pokok yang harus ada saat membuat olahan pastry dan bakery. 

Banyaknya jumlah kebutuhan telur di hotel sesuai dengan data dari Badan Pusat 

Statistik bahwa konsumsi telur ayam dan telur itik atau bebek untuk hotel  

mencapai 27.882 ton pada tahun 2017.  

Banyaknya kebutuhan departemen food & beverage terhadap telur tentu 

mempengaruhi jumlah permintaan telur kepada supplier atau pemasok. Kebutuhan 
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telur yang cukup banyak ini penulis temukan saat melakukan tour de hotel di 

Hotel Grand Inna Tunjungan Surabaya. Saat itu supplier sedang mengirimkan 

beberapa bahan baku. Hal yang membuat penulis penasaran yakni pengiriman 

telur dalam jumlah yang banyak dalam satu hari tersebut. Berdasarkan informasi 

awal yang didapat peneliti dari pihak purchasing ternyata memang Hotel Grand 

Inna Tunjungan Surabaya membutuhkan telur dalam jumlah banyak, terlebih lagi 

apabila ada event.  

Dalam pengadaan telur tentu banyak sekali kriteria yang diinginkan oleh 

pihak hotel, mulai dari ukuran, warna, jumlah, bahkan juga hotel menginginkan 

suatu bahan yang sudah tersertifikasi. Demi memenuhi kriteria yang diinginkan 

oleh pihak hotel tentu saja harus dilakukan kerjasama dengan  pihak luar yakni 

pemasok telur agar telur yang diinginkan sesuai dengan keinginan. 

Hubungan kerjasama ini dapat dikatakan saling membutuhkan satu sama 

lain karena sama-sama mendapat keuntungan. Tidak ada salah satu pihak yang 

mengalami kerugian apabila kontrak kerjasama yang telah disepakati 

dilaksanakan dengan baik. Sistem kontrak kerjasama inilah yang menjadi poin 

penting pembahasan dalam penelitian ini mengingat terdapatnya kriteria yang 

harus dipenuhi dalam pengadaan telur. Terlebih lagi telur merupakan bahan yang 

tidak nampak jelas bagian dalamnya karena tertutupi cangkang.  Akan menjadi 

berita baik apabila semua telur yang dikirim oleh pemasok merupakan telur 

dengan kualitas yang baik, akan tetapi jika telur yang dikirim kualitasnya tidak 

sesuai dengan kriteria tentu akan menjadi masalah. Telur juga merupakan bahan 
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makanan yang memiliki harga fluktuatif maka dari itu perlu ada kejelasan 

kesepakatan harga ketika hendak memesan telur.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem kerjasama Hotel Grand Inna Tunjungan Surabaya 

dengan supplier telur UD. Rukun Jaya ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut peneliti memiliki beberapa 

tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut : 

1. Ingin mengetahui sistem kerjasama Hotel Grand Inna Tunjungan Surabaya 

dengan pemasok telur UD. Rukun Jaya  dalam upaya pengadaan telur . 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Untuk peneliti 

- Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan, pemahaman, dan 

pengembangan ilmu perhotelan khususnya mengenai hubungan 

kerjasama hotel dengan industri lain. 
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- Memberikan pemahaman tentang standar apa yang digunakan hotel 

dalam memilih pemasok telur untuk diajak melakukan kerjasama. 

- Mengetahui sistem kerjasama hotel Grand Inna Tunjungan Surabaya 

dengan pemasok telur dalam upaya pengadaan telur. 

2. Untuk obyek penelitian 

- Sebagai tambahan masukan dan bahan pertimbangan untuk 

menemukan jalan keluar dari kendala yang dialami saat melakukan 

pengadaan telur. 

3. Untuk Pembaca 

- Mendapat informasi lebih tentang kualitas bahan makanan yang ada di 

Hotel Grand Inna Tunjungan Surabaya terutama pada bahan makanan 

telur. 

- Mengetahui sistem kerjasama hotel dengan industri lain yang 

mendukung produksi makanan serta minuman. 

- Mengetahui standart kualitas bahan yang ditentukan oleh hotel dalam 

memilih bahan makanan. 

4. Untuk D3 Kepariiwsataan / Bina Wisata 

- Sebagai bahan kajian untuk mahasiswa D3 Kepariwisataan / Bina 

Wisata dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

- Dapat dijadikan bahan refrensi untuk penulisan tugas akhir yang 

berhubungan dengan kerjasama hotel. 

 

1.4 Kerangka Pemikiran 
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Untuk memahami apa yang dimaksud dalam penelitian ini dan dengan 

adanya permasalahan di atas, peneliti mencoba membuat kerangka pemikiran 

tentang bentuk kerjasama serta kendala yang dialami Hotel Grand Inna Tunjungan 

dalam pengadaan telur di hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari kerangka pemikiran di atas, dapat diketahui bahwa di dalam hotel 

terdapat departemen purchasing, departemen ini banyak sekali menerima 

permintaan barang berupa bahan baku makanan ataupun benda dan tentu juga 

melakukan pembelian barang kepada supplier. Bahan baku di hotel sangat 

dibutuhkan oleh berbagai departemen, mulai dari departemen housekeeping, front 

Sistem kerjasama 

Kontrak MOU 

Kebutuhan telur terpenuhi 

Pengadaan bahan baku 

Kerjasama dengan pemasok telur 

Purchasing 

Standar hotel dalam 

menentukan rekan kerja 

Standar kualitas telur 

yang diinginkan hotel 
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office, dan yang paling utama adalah depatemen food and beverage. Ketersediaan 

bahan baku yang memadai tentu saja membuat operasional hotel dapat berjalan 

lancar. Bahan yang dibutuhkan merupakan kehidupan suatu hotel, dimana bahan 

baku yang nantinya akan diolah menjadi sebuah produk yang siap diberikan 

kepada konsumen. Jika pengadaan bahan baku tidak diperhatikan dengan baik 

dalam menentukan standar kualitasnya tentu akan berdampak tidak baik bagi hotel 

tersebut. Menurut Baroto (2002 : 52) dalam bukunya perencanaan dan 

pengendalian produksi menyebutkan  pengertian bahan baku merupakan ”barang-

barang yang terwujud seperti tembakau, kertas, plastik ataupun bahan-bahan 

lainnya yang diperoleh dari sumber-sumber alam atau dibeli dari pemasok, atau 

diolah sendiri oleh perusahaan untuk digunakan perusahaan dalam proses 

produksinya sendiri.” Salah satu bahan baku yang dibutuhkan oleh hotel adalah 

telur. Telur merupakan bahan pokok untuk hot kitchen, cold kitchen, dan bidang 

pastry. Banyaknya kebutuhan telur di hotel menyebabkan hotel harus melakukan 

kerjasama dengan pemasok. Seperti teori yang diungkapkan oleh Baroto 

menyebutkan bahwa dalam pengadaan bahan baku tentu membutuhkan pemasok. 

Di dalam hotel, departemen yang menangani tentang pengadaan bahan baku 

adalah purchasing, departemen ini memiliki tugas untuk melakukan kerjasama 

dengan para supplier atau pemasok agar dapat memenuhi kebutuhan bahan baku 

di hotel.  

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih 

yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam 

pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka 
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kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan 

bersama (Pamudji, 1985 : 12-13). Namun jika di lihat dari tujuannya, yakni untuk 

menyediakan barang maupun jasa dengan harga yang murah, berkualitas, dan 

terkirim tepat waktu yang merupakan kewajiban purchasing saat menangani 

pengadaan bahan baku, tentu terdapat tugas-tugas yang harus dilakukan oleh 

purchasing yakni mencakup: (Pujawan dan Mahendrawathi, 2010) : 

1. Merancang hubungan yang tepat dengan supplier. 

  Hubungan  dengan supplier  bisa  bersifat  kemitraan  jangka  panjang  

maupun  hubungan transaksional  jangka  pendek.  Model  hubungan  mana  

yang  tepat  tentunya tergantung pada banyak hal, termasuk diantaranya kritis 

tidaknya barang yang dibeli  dari  supplier  yang  bersangkutan  dan  besar  

tidaknya  nilai  pembelian. Bagian pengadaanlah yang punya tugas untuk 

merancang relationship  portfolio untuk  semua  supplier.  Di  samping  itu,  

bagian  pengadaan  juga  perlu menetapkan  berapa  jumlah  supplier  yang 

harus  dipelihara  untuk  tiap jenis  item.  Perusahaan  mungkin  memiliki  

supplier  utama  dan  supplier pendamping (cadangan) untuk setiap item. 

2. Memilih supplier. 

Kegiatan  memilih  supplier  bisa  memakan  waktu  dan sumber  daya  

yang  tidak  sedikit  apabila  supplier  yang  dimaksud  adalah supplier  kunci.  

Kesulitan  akan  lebih  tinggi  kalau  supplier supplier  yang akan  dipilih  

berada  di  mancanegara  (global  suppliers).  Untuk  supplier - supplier  

kunci  yang  berpotensi  untuk  menjalin  hubungan  jangka  panjang, proses  

pemilihan  ini bisa  melibatkan  evaluasi  awal,  mengundang  mereka untuk 
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presentasi, kunjungan lapangan (site visit) dan sebagainya. Proses yang 

seperti ini tentu memakan waktu dan biaya yang besar. Perlu juga 

diperhatikan bahwa pemilihan supplier-supplier kunci harus sejalan dengan 

strategi supply  chain. Kalau  inovasi  adalah  salah  satu  kunci  dalam  

persaingan,  maka kemampuan supplier untuk memasok  material  dengan 

spesifikasi yang berbeda mungkin menjadi  pertimbangan  yang  penting.  

Sebaliknya,  pada  supply  chain yang bersaing atas dasar harga, pemasok   

yang  menawarkan  barang dengan harga murah yang mungkin harus 

diprioritaskan.  

3. Memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok.   

Kegiatan pengadaan  selalu  membutuhkan  bantuan  teknologi.  Teknologi  

yang  lebih tradisional dan lumrah digunakan adalah telepon dan fax. Dengan 

munculnya  internet,  teknologi  pengadaan  mengalami  perkembangan  yang  

sangat dramatis.  Dewasa  ini  banyak  perusahaan  yang  menggunakan  

electronic  procurement  (e-procurement), yakni  aplikasi  internet  untuk  

kegiatan pengadaan.  Dengan  e-procurement,  perusahaan  bisa  memiliki  

katalog elektronik  yang  bisa  mengakses  berbagai  data  pemasok  dan  

barang  yang dipasok.  Electronic  procurement bisa  juga  membantu  

perusahaan  untuk memilih  pemasok  melalui  proses  e-auction atau  e-

bidding.  Spesifikasi  dan kegunaan  berbagai  aplikasi  e-procurement tentu  

berbeda-beda.  Bagian pengadaan  tentunya  harus  memiliki  kemampuan  

untuk  dapat memilih  dan mengimplementasikan teknologi yang cocok.  

4. Memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier. 
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Bagian pengadaan harus memiliki data yang lengkap tentang item- item 

yang dibutuhkan maupun data-data tentang supplier mereka. Beberapa data 

supplier yang penting untuk dimiliki adalah nama dan alamat masing-masing 

supplier, item apa yang mereka pasok, harga per unit, lead time pengiriman, 

kinerja masa lalu, serta kualifikasi supplier. Kualifikasi  yang  dimaksud  di  

sini  bisa  berupa kualifikasi umum seperti sertifikasi ISO 9000 / ISO 14000 

maupun kualifikasi  khusus yang ditetapkan oleh perusahaan (misalnya 

certified atau non-certified  supplier).  

5. Melakukan proses pembelian.  

Ini adalah pekerjaan yang paling rutin dilakukan oleh bagian pengadaan. 

Proses pembelian bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya pembelian 

rutin dan pembelian dangan melalui tender atau lelang (auction). Pembelian 

rutin dan pembelian dengan tender melewati proses-proses yang berbeda. 

Banyak aktivitas negosiasi maupun  administrasi yang harus dilakukan pada 

proses pembelian ini. 

6. Mengevaluasi kinerja supplier. 

Penilaian kinerja supplier juga pekerjaan yang sangat penting dilakukan 

untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan. Hasil penilaian ini 

digunakan sebagai masukkan bagi supplier untuk  meningkatkan  kinerja  

mereka. Bagi perusahaan pembeli, kinerja supplier bisa digunakan sebagai 

dasar untuk menentukan volume pembelian (kalau ada lebih dari satu supplier 

untuk item sejenis) maupun untuk menentukan peringkat supplier. Kriteria  
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yang  digunakan  untuk  menilai supplier  seharusnya  mencerminkan  strategi  

supply  chain dan  jenis  barang yang dibeli.   

Bahan-bahan yang dibutuhkan harus dengan standar mutu yang sudah 

ditentukan kualitasnya. Mendapatkan bahan-bahan yang diinginkan dan sesuai 

dengan standar hotel tentu harus mengadakan kerjasama dengan pihak supplier. 

Kerjasama ini bisa dalam bentuk apapun sesuai dengan kesepakatan. Setelah 

semua disepakati oleh kedua pihak maka supplier akan mengirim barang sesuai 

dengan pesanan dari pihak hotel. Supplier adalah seseorang yang bergerak di 

bidang pengadaan bahan baku kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

hotel. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh  supplier, seperti barang 

harus dalam keadaan baik dan segar.  

Memilih supplier untuk diajak bekerjasama tentu saja hotel tidak bisa 

sembarangan. Sebuah hotel pasti memiliki kriteria dan standarnya tersendiri 

dalam memilih supplier. Standar sebuah hotel dalam memilih rekan kerja ini 

dapat berupa banyak hal, misalnya menginginkan pemasok yang berada di daerah 

sekitar hotel atau mungkin menginginkan pemasok yang sudah disertifikasi. Jadi 

dengan siapa hotel menjalin kerjasama juga harus dipertimbangkan dengan baik. 

Semua pertimbangan dalam menentukan pemasok tentu mengharapkan hasil yang 

terbaik. Memilih pemasok telur yang berdomisili di Surabaya mungkin saja 

merupakan syarat penting yang dimiliki oleh Hotel Grand Inna Tunjungan 

Surabaya dalam menentukan pemasok telur bagi hotelnya, mengingat telur 

merupakan bahan yang sangat mudah rusak maka dari itu hotel ini tidak ingin 
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mengambil resiko untuk bekerjasama dengan pemasok telur dari luar kota. 

Penting juga untuk memilih pemasok telur yang sudah bersertifikasi guna 

memastikan produk yang didapat oleh hotel merupakan produk dengan mutu yang 

terbaik. Terbaik disini maksudnya adalah baik dalam hal penyortiran telur. Proses 

penyortiran telur dapat dimulai dari tahap candling yakni dengan bantuan cahaya 

untuk mengetahui telur retak dan pecah yang secara kasat mata tidak terlihat. 

Tahap kedua yakni dikenal dengan istilah shell color detector, tahap ini berguna 

untuk mensortir warna cangkang telur supaya lebih seragam. Tahap ketiga yakni 

UV sterilization yang berguna untuk membunuh kuman dan bakteri pada 

cangkang telur sehingga telur lebih aman dan higienis saat dikonsumsi. Tahap 

keempat dalam peroses ini adalah weighing dimana setiap telur akan ditimbang 

untuk menyesuaikan dengan permintaan pelanggan karena beberapa pelanggan 

biasanya memiliki standar ukuran saat memesan telur. Tahap keenaman yakni 

abnormal egg detector, pada tahap ini detector dengan menggunakan sinar yang 

sangat terang sehingga menembus cangkang telur untuk mendeteksi telur dengan 

bercak darah, telur yang tidak memiliki kuning telur, kuning telur yang pucat, 

kuning telur yang telah pecah, dan telur yang sudah busuk. Tahap yang terakhir 

adalah labelling agar setiap telur yang ada meiliki identitas batch. Telur 

merupakan bahan makanan yang rawan pecah ataupun rusak, karena itulah 

memilih pemasok yang sudah disertifikasi merupakan pertimbangan yang sangat 

tepat. 

Kualitas bahan yang diinginkan juga merupakan pertimbangan menjalin 

kerjasama dengan pemasok. Telur yang sifatnya sensitive membuat hotel harus 
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benar-benar dalam menentukan pemasok mana yang dipilih. Kualitas bahan tidak 

hanya berbicara bagus atau tidaknya saja, akan tetapi juga berkaitan dengan 

ukuran telur yang dimiliki oleh supplier. Hotel harus memiliki standar ukuran 

tersendiri untuk telur yang akan diterimanya. Warna cangkang telur juga bisa jadi 

menjadi syarat kualitas yang harus dipenuhi oleh supplier. Adanya standar 

kualiatas bahan ditujukan agar operasional hotel berjalan mudah khususnya di 

bagian dapur. Telur yang memiliki standar bagus tentu juga berpengaruh terhadap 

kualitas produk atau makanan yang dihasilkan oleh sebuah hotel. Terlebih lagi 

produk hasil pastry, apabila telur rusak sangat mudah dikenali. Contohnya saja 

serat roti tidak akan bagus, adonan roti menjadi bantat, atau bisa juga roti yang 

dihasilkan mudah berbau dan rusak. Untuk itulah dalam pemilihannya telur harus 

disortir dengan baik. Hanya telur yang benar-benar memenuhi standar yang dapat 

diterima oleh hotel. 

Pengadaan bahan baku tentu saja tidak luput dari kendala, entah dari 

produk yang dikirim oleh supplier ataupun masalah dari personal si supplier. 

Kendala yang ada tentu harus memiliki jalan keluar untuk itulah kontrak 

kerjasama menjadi sangat penting perannya saat masalah yang terjadi tidak dapat 

dipecahkan. Adanya sistem kontrak ini akan memudahkan kedua belah pihak 

mengatasi masalah atau kendala yang ada saat melakukan kerjasama. Sebuah 

sistem kontak anara hotel dengan pemasok disusun sedemikian rupa agar 

keduanya mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan kerugian seminimal 

mungkin. Kontrak kerjasama haruslah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika 

kontrak telah disepakati dan dijalankan dengan sesuai tentu kebutuhan telur akan 
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terpenuhi. Kebutuhan telur yang terpenuhi sesuai dengan standar hotel tentu akan 

membuat jalannya operasional hotel menjadi lancar karena semua dijalankan 

sesuai dengan standar yangaada. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam 

mendapatkah pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metodologi penelitian adalah 

cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian 

adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya 

mengacu pada bentuk penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti 

ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala 

yang tampak dalam sistem kerjasama Hotel Grand Inna Tunjungan Surabaya 

dengan supplier telur. Menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 

dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Sugiyono (2005) 

menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 

untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode deskriptif adalah pencarian 
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fakta-fakta dengan interpretasi atau penerjamahan yang tepat sesuai dengan data 

yang sudah dicari. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan 

seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya 

pada saat penelitian dilakukan. (Mukhtar, 2013: 28). 

1.5.1 Batasan Konsep 

Batasan konsep merupakan ruang lingkup pembahasan yang akan diteliti 

agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas sehingga penelitian dapat lebih fokus 

untuk dilakukan. Sesuai dengan judul yang penulis ambil tentang sistem 

kerjasama pihak hotel dengan supplier,  maka penulis akan memberikan batasan-

batasan tersendiri agar tidak terjadi perbedaan dalam mengulas pembahasan ini. 

Batasan-batasan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Sistem 

Definisi sistem menurut Turban dkk (2005) sistem adalah sekumpulan 

objek seperti orang, sumber daya, konsep, dan prosedur yang bertujuan untuk 

melakukan suatu tujuan. Menurut Hartono (2005) sistem dapat didefinisikan 

dengan pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. Sistem dengan 

pendekatan prosedur dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-

prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sistem dengan pendekatan 

komponen dapat didefiniskan sebagai kumpulan dari komponen yang saling 

berhubungan dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan 
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komponen, prosedur, serta sumber daya yang saling berhubungan untuk 

mencapai suatu tujuan tetentu. 

b. Kerjasama  

Menurut Pamudji dalam bukunya yang berjudul “Kerjasama Antar 

Daerah” (1985:12-13). Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya 

dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu 

tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang 

melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, 

unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak 

termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu 

tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu 

himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk 

mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau 

interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing 

pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu 

interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu 

interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang 

terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama.  

Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada 

posisi yang seimbang, serasi dan selaras. Kedua belah pihak yang melakukan 

kerjasama harus sama-sama mendapat keuntungan, tidak ada yang lebih 

dirugikan. Kegiatan kerjasama yang dilakukan di Hotel Grand Inna Tunjungan 

Surabaya salah satunya yakni kerjasama dengan para supplier. 
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c. Supplier 

Pemasok atau supplier merupakan mitra bisnis yang memegang peranan 

sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang pasokan yang dibutuhkan 

oleh perusahaan. Supplier merupakan salah satu bagian supply chain yang 

sangat penting dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu pabrik 

dimana supplier menjadi pihak yang memasok bahan mentah (raw material) 

bagi pabrik. Apabila supplier kurang bertanggung jawab dalam merespon 

terhadap pemenuhan permintaan bahan mentah pabrik, maka akan 

menimbulkan masalah masalah yang cukup serius salah satunyastockout 

ataupun lead time yang tentunya akan merugikan pabrik. Untuk itu perusahaan 

yang memiliki banyak pemasok harus selektif dalam memilih supplier-nya 

(Suciadi, 2013). Menjalin kerjasama dengan supplier ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan bahan baku yang ada di Hotel Grand Inna Tunjungan 

Surabaya.  

1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi 

Penentuan lokasi merupakan tahap yang tak kalah penting dalam 

melakukan penelitian. Hal itu dibutuhkan agar penulis mendapatkan data yang 

relevan dengan obyek yang ditelitinya. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian 

yaitu Hotel Grand Inna Tunjungan Surabaya. Pemilihan lokasi ini dilakukan 

dengan dasar pertimbangan : 

1. Hotel Grand Inna Tunjungan Surabaya merupakan hotel yang lokasinya 

berada di tengah kota sangat strategis dan mudah dijangkau. 
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2. Penulis memiliki banyak peluang untuk memperoleh data yang valid karena 

adanya link di hotel tersebut. Adanya link yang dimiliki oleh penulis di 

hotel tersebut juga diharapkan agar lebih mudah mendapatkan data yang 

berkaitan dengan penelitian. 

1.5.3 Teknik Penentuan Informan 

Informan adalah orang yang bisa memberi informasi tentang situasi dan 

kondisi latar penelitian. Pada metode kualitatif, peneliti menggunakan informan 

purposive dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria ini harus 

sesuai dengan topik penelitian, mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel 

untuk menjawab masalah penelitian. Teknik yang digunakan dalam pemilihan 

informan menggunakan Purposive Sampling, artinya teknik penentuan sumber 

data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Jadi penentuan informan 

sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.  

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan 

bersedia memberikan imformasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak 

sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, diutamakan orang-

orang di bagian purchasing yang memang merupakan departemen di hotel yang 

berhubungan langsung dengan pihak supplier. Mulai dari staff terbawah hingga 

manajer di bagian purchasing dapat menjadi narasumber. Untuk jumlah informan 

sendiri penulis tidak membatasi karena diharapkan semua bagian purchasing 

dapat memberikan informasi serta data-data pendukung yang valid kepada penulis 
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guna mendukung kelancaran penelitian ini. Data yang diinginkan penulis antara 

lain adalah sistem kerjasama Hotel Grand Inna Tunjungan Surabaya dengan 

pemasok telur, kendala-kendala selama pengadaan bahan baku telur, kebutuhan 

telur di hotel tersebut, dan data data pendukung lainnya.  

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai 

cara. Burhan Bungin mengemukakan bahwa metode pengumpulan data adalah 

bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu 

penelitian. Dalam hal ini diperlukan adanya teknik pengambilan data yang dapat 

digunakan secara cepat dan tepat sesuai dengan masalah yang diselidiki dan 

tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yang dapat 

mempermudah penelitian ini, antara lain :  

1.  Observasi  

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, 

sistematik dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi 

atau fenomena yang terjadi. Jadi metode observasi adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian 

melalui pengamatan dan pengindraan. Yang dimaksud observasi dalam 

penelitian ini adalah pengamatan langsung dengan melihat, mengamati 

proses penerimaan telur di outlet receiving. Dari situ penulis dapat 

melihat tentang sistem kerjasama yang dilakukan apakah sudah sesuai 

dengan prosedur atau tidak, terlebih lagi jika terdapat suatu kendala saat 

penerimaan telur. Peneliti juga mencatat perilaku dan kejadian sesuai 
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dengan keadaan yang sebenarnya baik di dalam proses kegiatan maupun 

diluar kegiatan.  

2.  Wawancara 

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan 

keterangan, merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi 

(pengamatan), sudah tentu para peneliti, walaupun dibantu oleh banyak 

asisten yang dapat menggantikan observasi mereka secara bergiliran 

karena kekurangan data yang didapat dari observasi harus diisi dengan 

data yang didapat dari wawancara. Wawancara adalah teknik 

pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dari 

informan melalui percakapan langsung dan berhadapan. Wawancara atau 

interview adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti 

dengan  informan yang diwawancarai, dengan atau tanpa  menggunakan 

pedoman (guide) wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam 

penelitian ini melibatkan beberapa staff purchasing Hotel Grand Inna 

Tunjungan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan data yang lebih 

relevan. 

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti berdasarkan 

pelaksanaannya adalah wawancara terpimpin karena pertanyaan yang 

diajukan kepada informan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 

disusun. Sedangkan menurut pedoman wawancara, wawancara ini adalah 

jenis wawancara tidak terstruktur karena menurut Furchan (2007:248) 
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wawancara tidak terstruktur lebih bersifat informal, pertanyaan tentang 

pandangan, sikap, keyakinan subyek, atau tentang keterangan lainnya 

pada bidang informan. Penelitian ini membahas tentang sistem kerjasama 

hotel dengan supplier yang menggunakan instrumen berupa proses 

pembuatan kontrak kerjasama, penerimaan bahan baku, kendala 

kerjasama, dan pembayaran bahan baku yang telah dibeli. 

 

1.5.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya menggola data dengan 

mengumpulkan data, memilah-milah dan menemukan pola (finding a pattern), 

menemukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, menguji kembali 

(verification), dan memutuskan kesimpulan (tentative conclusion). Metode yang 

digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu metode dalam mengolah data-data yang 

telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di 

lapangan dengan analisa data kualitatif berupa reduksi data, penyajian data, dan 

menarik kesimpulan dan verifikasi. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data 

empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata 

dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-

kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara 

(observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses 

terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, 

penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-
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kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan 

perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.  

Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data , 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling 

jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, 

dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan 

umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2009:339). Setelah melakukan 

pengumpulan data, maka untuk menganalisis data yang sudah terkumpul dapat 

dilakukan kegiatan sebagai berikut :  

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Selama pengumpulan data 

berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, 

mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, 

membuat memo). 

2. Penyajian data 

Data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian 

yang baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid 

meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. 
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3. Penarikan kesimpulan 

Tahap terakhir yang berisikan proses pengambilan keputusan yang 

menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan 

mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut.


