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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Dalam era globalisasi yang semakin meluas seta menguasai segala aspek 

kehidupan didunia menyebabkan negara-negara di suluruh dunia khususnya di 

Indonesia saling berlomba-lomba untuk mencapai pertumbuhan dan kemajuan yang 

diharapkan dan salah satu dari sekian banyak yang diharapkan adalah pertumbuan 

dan kemajuan disektor perekonomian. Indonesia salah satu negara yang sedang 

berkembang juga berusaha untuk memenuhi sektor perekonomian itu. Pariwisata 

sebagai salah satu sektor perkonomian yang bukan saja sebagai penghasil devisa, 

tetapi juga diharapkan dalam peranannya yang dapat disumbangkan guna mencapai 

tujuan pembangunan nasional khususnya sebagai penggerak perluasan lapangan 

perkerjaan, pmerataan pendapatan dan memupuk rasa cinta tanah air. Dengan 

melihat kenyataan ini dapat menyebabkan perkembangan yang bagus khususnya di 

sektor pariwisata di Indonesia yang tidak bisa diabaikan lagi. Bahkan potensi untuk 

semakin berkembang dan bertumbuh. Namaun pertumbuhan dan perkembangan di 

sektor pariwisata tidak terlepas dari dukungan serta peran serta dari beberapa pihak 

terkait mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat pada umumnya. 

Menurut pendit (1994) salah satu unsur yang ada di dalam kepariwisataan 

adalah akomodasi, sebagai tempat menginap atau istirahat para wisatawan yang 

sedang berkunjung di suatu tempat wisata. Hotel mempunyai arti sebagai suatu 

akomodasi yang yang dipergunakan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia 

makanan minuman serta jasa lainnya bagi wisatawan. Hotel juga merupakan suatu 

akomodasi yang cukup penting bagi perkembangan industry pariwisata karena 

banayak dicari oleh wisatawan yang berkunjung pada suatu daerah maupun Kota. 

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan dan tradisi, dengan keindahan 

alamnya yang dapat menarik perhatian wisatawan asing maupun dosmetik. Oleh 

karena itu keberadaan hotel harus memberikan keamanan, kenyamanan, dan serta 

kepuasan bagi konsumennya. Mengingat bahwa sektor 
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pariwisata merupakan penghasil devisa yang cukup besar dari hasil kunjungan 

wisatawan internasional ke Indonesia, maka diperlukan pengawasan dan perbaikan 

dari segi pelayanan demi mendukung industry pariwisata. 

Sekarang hotel tidak hanya berkembang didaerah wisata, namun hotel juga 

telah berkembnagan dikota metropolitan khususnya Surabaya. Dalam hal ini bentuk 

suatu hotel di daerah wiasta dengan dikota metropolitan sangatlah berbeda. Hotel 

yang berada dikota metropolitan memiliki target pasar yang berbeda dengan hotel 

yang berkembang di daerah wisata yaitu para pelaku bisnis yang sedang memiliki 

keperluan dikota tersebut. Sehingga dengan adanya kebutuhan pasar tersebut hotel 

tidak hanya menjual kamar akan tetapi juga menawarkan fasilitas- fasilitas lain 

seperti ruang pertemuan atau ballroom. Dengan hal ini sudah banyak hotel yang 

telah didirikan di Kota Surabaya baik hotel bintang maupun hotel hotel bisnis. 

Surabaya adalah Kota metropolitan terbesar pertama propinsi Jawa Timur, 

dengan predikat sebagai Kota terbesar kedua di Indonesia. Surabaya merupakan 

Kota yang mempunyai potensi menjadi pusat bisnis, perdagangan, industri, 

pendidikan, dan lahan menjajikan bagi investor dalam negeri maupun luar negeri. 

Adanya keberadaan hotel di Surabaya membuat banyaknya perusahaan yang harus 

membangun manajemen yang baik dan mempunyai kualitas yang baik untuk 

bertahan dalam persaingan hotel yang terbilang banyak di Surabaya saat ini. 

Pendapatan hotel terbesar di peroleh dari penjualan kamar, ini merupakan sumber 

pertama untuk pendapatan hotel. Sumber pendapatan terbesar kedua  diperoleh dari 

penjualan makanan dan minuman, melalui Restaurant, Café, Pub, Bar, Cake Shop 

yang dimiliki oleh hotel tersebut. Pendapatan ketiga diperoleh dari penjualan 

pelayanan jasa lain seperti Banquet, Lundry dan lain-lainnya. Pendapatan ketiga ini 

meskipun tidaklah selalu besar, akan tetapi sangat berarti dalam menambah 

pemasukan hotel yang sedang dikelola saat ini. Di Surabaya sendiri, terdapat kurang 

lebih 68 buah hotel bintang 1, sampai dengan bintang 5 perincian dari jumlah-

jumlah hotel itu dapat dilihat dari table 1.1 di bawah ini. 
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Tabel 1.1 Jumlah Hotel di Kota Surabaya menurut Klasifikasi 
 
 

Klasifikasi 

Bintang 

Jumlah 

Hotel 

Jumlah 

Kamar 

1 5 307 

2 3 205 

3 33 3.952 

4 20 3.682 

5 7 1.912 

Total 68 10.058 

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

 
Dari data di atas, pertumbuhan hotel di Kota Surabaya mengalami 

pertumbuhan yang sangat padat. Setiap hotel memiliki manajemen dan system kerja 

yang berbeda-beda yang menjadikan banyak nya persaingan di dunia hotel saat ini 

terutama di kota Surabaya. Untuk menjadi hotel yang terbaik, hotel tersebut harus 

mempunyai strategi khusus untuk meningkatkan suatu kualitas yang bisa 

mempertahankan konsumen dan dapat menarik perhatian konsumen terhadap hotel 

tersebut. Hotel adalah salah satu bentuk akomodasi yang sangat mendukung di 

bidang pariwisata yang menyediakan jasa, penginapan, makanan, minuman, dan 

jasa lainnya yang dikelola secara komersial dan disediakan untuk umum. 

Pengelolahan hotel tersebut meminta adanya keahlian dan ketrampilan di dalam 

pengelolaanya. 

Maka dari hal tersebut pihak dari hotel harus meningkatkan cara mengatasi 

persaingan hotel lain agar tidak mengalami kekalahan dan persaingan yang 

mengakibatkan kehancurab hotel tersebut (Sulastiyono, 2008 : 4). 

Pada dasarnya di hotel terdapat berbagai macam department yang memiliki 

tugas dan tanggung jawab masing-masing, di tiap-tiap department saling 

berhubungan dan berkerjasama untuk meningkatkan kualitas hotel. Departemen 
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hotel dibagi menjadi dua, yaitu Back Office dan Operasional. Back Office terdiri 

dari: Finance, Purchasing, Human Resources Departement dan Sales and 

Marketing. Sementara dibagian Operasional terdapat: Housekeeping, Frontoffice, 

dan Engineering Departement dan lain sebagainya. Setiap departemen memiliki 

pegawai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab maka setiap hotel di tuntut 

untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya, termasuk sumber 

daya manusia. Sumber daya manusia setiap perusahaan memiliki berbagai ragam 

sifat, sikap dan kemampuan manusia agar dapat bekerja menuju satu tujuan yang di 

rencanakan perusaan perhotelan 

Hotel saat ini banyak dipenuhi fasilitas-fasilitas pendukung yang bertujuan 

agar tamu merasa nyaman dan merasa seperti di rumah. Salah satu fasilitas 

pendukung yang ada di hotel adalah kolam renang, pusat kebugaran, spa and 

massage, laundry, sauna, restaurant, dan gedung serbaguna. Dari banyak nya 

fasilitas-fasilitas pendukung di hotel faktor yang sangat penting di hotel adalah 

kenyamanan dan jaminan kebersihan untuk kesehatan sesuai tujuan orang 

menikmati fasilitas-fasilitas tersebut demi kelangsungan hidupnya. Maka dari iti 

penting sekali menerapkan personal hygiene dalam pengelolahan fasilits-fasilitas 

yang ada di hotel. Untuk itu dalam mengelola seluruh fasilitas yang di tawarkan 

secara professional haruslah sesuai dengan aturan kesehatan yang berlaku, sehingga 

pengunna jasa dan fasilitas yang ada di hotel mendapatkan kenikmatan sendiri 

dengan jaminan kesehatan. 

Dari sekian banyak departemen, Housekeeping merupakan salah satu 

departemen yang penting di dalem suatu hotel. Housekeeping menjadi salah satu 

departemen yang sangat penting dikarenakan jika tamu menginap di hotel, maka 

penilaian pertama kali dari tamu tersebut adalah tentang kebersihan dan kerapian 

kamar dari hotel tersebut. Dalam artian luas Housekeeping adalah bagian atau 

departemen yang ada di hotel yang mempunyai tugas untuk menjaga, merawat, dan 

membersihkan serta memelihara rooms atau kamar-kamar hotel atupun area diluar 

kamar hotel. Selain memelihara dan merawat kamar-kamar ataupun area luar kamar 

hotel, Housekeeping department juga bertugas membuat perencanaan, 
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perawatan dan semua ruang kantor, lobby, ruang tamu, terrace, corridor, lift, toilet 

umum, locker room, amenities room, linen room, dan uniform room. Selain tempat-

tempat tersebut housekeeping juga bertugas merawat dan membersihkan halaman, 

taman, kolam renang, dan ruang parkir. Dalam Housekeeping department memiliki 

beberapa bagian atau section di dalamnya, salah satu dari section tersebut adalah 

Roomboy, Roomboy merupakan salah satu section yang bertugas dan bertanggung 

jawab dalam merawat dan membersihkan kamar untuk siap dijual oleh bagian Sales 

Marketing dan Front Office department. Selain menyiapkan kamar yang akan dijual 

oleh Sales Marketing dan Front Office, Roomboy juga bertugas memelihara kamar 

yang Occupied maupun kamar yang Out of Order. Dalam hal ini Roomboy termasuk 

Departement yang sangat penting di hotel untuk memenuhi pelayanan tamu. 

Maka dari itu penting sekali memperhatikan dan menjaga Hygiene dalam 

lingkungan Housekeeping terlebih lagi Room attendant. Dikarenakan Room 

attendant lah yang bertugas untuk merawat dan membersihkan kamar untuk tamu 

menginap. Maka dari itu penting sekali bagi seorang Room attendant 

memperhatikan Personal Hygiene dan Grooming yang benar agar tamu merasa 

nyaman dan senang menginap di hotel. 

Hotel Novotel Samator Surabaya Timur adalah salah satu hotel bintang 4 yang 

berkonsep modern yang berada di Kota Surabaya, lebih tepatnya dibagian Timur 

Kota Surabaya dan merupakan hotel yang menjadi pilihan bagi wisatawan baik 

dalam maupun luar negeri. Peningkatan personal Hygiene pegawai di Novotel 

Samator Surabaya khususnya di bagian Housekeeping bagian Roomboy section 

sangatlah penting, agar tamu merasa nyaman ketika menginap di hotel dan agar bisa 

meningkatkan kepuasan pelanggan dan pendapatan Hotel Novotel Samator. Penulis 

menemukan penelitian terdahulu dengan judul “Kualitas Pelayanan Room Boy Di 

Hotel Grand Zuri Pekanbaru Riau” yang ditulis oleh Nia Audina (2018) yang 

menjelaskan tentang kualitas pelayanan berdasarkan lima dimensi kualitas pelayana 

yaitu : reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangible yang dilihat 

dari sudut pandang konsumen, sedangkan penelitian penulis lebih 
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berfokus kepada kinerja/upaya seorang Room Boy dalam melaksanakan 

kegiatannya yang bertujuan untuk memnuhi kualitas pelayanan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan melakukan penelitian 

secara kualitatif deskriptif tentang berbagai bentuk permasalahan yang terjadi 

dalam penerapan personal Hygiene pada Room attendant untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan di Hotel Novotel Samator Surabaya 

“Bagaimana penerapan personal Hygiene pada Room attendant di Hotel 

Novotel Samator Surabaya Timur?” 

 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah : 

- Untuk mengetahui bagaimana penerapan personal hygiene yang telah 

dilakukan Room attendant di Hotel Novotel Samator Surabaya Timur. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 
1. Manfaat bagi Mahasiswa / penulis : 

- Sebagai tambahan wawasan dan ilmu agar dapat membandingkan 

suatu teori lainnya dengan fakta yang ada di tempat kerja. 

- Sebagai sarana atau aplikasi dalam penyelesaian tugas akhir. 

- Untuk melatih Penulis untuk berfikir secara logis dan kritis pada saat 

membuat topic yang di teliti. 

 
2. Manfaat bagi pihak Hotel : 

- Menambah wawasan untuk menerapkan bagaimana personal hygiene 

yang tepat yang dilakukan oleh room attendant 

- Untuk   mengetahui   sejauh   mana   kinerja room attendant dalam 

menerapkan personal hygiene dalam perkerjaan sehari-hari 
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3. Manfaat bagi Pembaca : 

- Sebagai wawasan tentang penerapan personal hygiene di hotel. 

- Dapat digunakan sebagai pengetahuan tentang personal hygiene. 

- Sebagai sarana untuk memperluas wawasan di bidang perhotelan. 

 
 

4. Manfaat bagi DIII – Manajemen Perhotelan : 

- Untuk mendapatkan pengalaman di bidang room attendant 

- Sebagai referensi bacaan untuk penelitian dengan topic yang sama 

 

 

 
 

1.5 Tinjauan Pustaka 

 
1.5.1 Pengertian Room Attendant 

 
Menurut Rumekso (2002) ‘room attendant adalah petugas floor section yang 

bertugas menjaga kebersihan, kerapian, kenyamanan, dan kelengkapan kamar 

tamu’. Menurut Sulastiyono (2011) ‘room attendant adalah petugas kamar tamu 

yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan 

kelengkapan kamar tamu. Adapun petugas yang melaksanakan pembersihan kamar, 

merapikan dan menyediakan kebutuhan tamu di kamar adalah pramugraha atau 

(Room boy) sedangkan yang bertugas mengawasi proses pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh room boy tersebut adalah room supervisor’. Sedangkan menurut 

Sihite (2006) ‘room attendant adalah suatu posisi atau jabatan yang bertanggung 

jawab dalam kebersihan, kerapian keindahan dan kenyamanan tamu selama 

dihotel’. 

 

 
1.5.2 Tugas Dan Tanggung Room Attendant 

 
Menurut Agusnawar (2002) room attendant mempunyai tugas dan tanggung 

jawab antara lain : 
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1. Menerima tugas dan arahan dari floor supervisor. 

2. Melakukan handling over dari Room attendant pada shift sebelumnya. 

3. Menyiapkan trolley dengan peralatan kerja, guest supplies, cleaning 

supplies dan linen untuk setiap floor section. 

4. Memeriksa kondisi atau status kamar, dan melaporkan status kamar 

sesuai dengan hasil pemeriksaan. 

5. Melaporkan kepada floor supervisor apabila terjadi perbedaan status 

kamar. 

6. Membersihkan kamar sesuai dengan SOP (Standart Operationl 

Procedure) yaitu : 

 Mendorong trolley ke depan pintu, mengetuk pintu kamar tamu 

sebanyak 3 kali dengan mengucapkan identitas, apabila tidak ada 

jawaban buka pintu kamar tamu perlahan-lahan. 

 Periksa seluruh ruangan barangkali ada barang tamu yang tertinggal, 

jika ada segera laporkan ke office housekeeping. 

 Periksa keadaan semua lampu, AC, Televisi, dan Mini bar. 

 Membuka night curtain dan jendela. 

 Melakukan stripping sampai seluruh ruangan baik yang terdapat 

pada ashtray maupun yang berserakan di lantai lalu buang ke 

garbage humper yang ada di trolley. 

 Stripping gelas, cangkir, dan sendok teh lalu rendam di wash basin. 

 Stripping linen kotor yang terdapat di kamar maupun kamar mandi. 

 Proses making bed. 

 Membersihkan kamar mandi 

 Melengkapi guest supplies untuk kamar maupun kamar mandi. 

  Dusting seluruh furniture yang ada di dalam kamar dengan 

menggunakan dust cloth dan chemical. 

 Vacuum seluruh ruangan dimulai dari sudut yang terjauh dari pintu 

sampai keluar kamar. 
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 Memeriksa semua kelengkapan guest supplies baik yang ada di 

kamar mandi maupun yang ada dikamar. 

 Tutup jendela, rapihkan night curtain, hidupkan AC dan Televisi, 

semprotkan by fresh dalam ruangan. 

 Setelah semua lengkap dan bersih. Lakukan pengecekan kembali 

apakah sudah benar-benar bersih dan tidak meninggalkan sampah. 

 Menutup pintu. 

 Mengisi room boy control sheet. 

 

 
1.5.3 Pengertian Personal Hygiene 

 
Menurut Potter & Perry. (2003) menyatakan bahwa “Personal hygiene 

adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk 

kesejahteraan fisik dan psikis, kurang perawatan diri adalah kondisi dimana 

seseorang tidak mampu melakukan perawatan kebersihan untuk dirinya”. terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan personal hygiene, yaitu 

sebagai berikut: 

 
1. Citra tubuh. Penampilan umum pasien dapat menggambarkan 

pentingnya hygiene pada orang tersebut. Citra tubuh merupakan konsep 

subjektif seseorang tentang penampilan fisiknya. Citra tubuh ini dapat 

sering berubah. Citra tubuh mempengaruhi cara mempertahankan 

hygiene. Citra tubuh dapat berubah akibat adanya pembedahan atau 

penyakit fisik maka harus membuat suatu usaha ekstra untuk 

meningkatkan hygiene. 

2. Praktik sosial. Kelompok-kelompok sosial wadah seseorang pasien 

berhubungan dapat mempengaruhi praktik hygiene pribadi. Selama 

masa kanak-kanak, kanak-kanak mendapatkan praktik hygiene dari 

orang tua mereka. Kebiasaan keluarga, jumlah orang dirumah, dan 

ketersediaan air panas dan atau air mengalir hanya merupakan beberapa 

faktor yang mempengaruhi perawatan kebersihan. 
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3. Status sosio ekonomi. Sumber daya ekonomi seseorang mempengaruhi 

jenis dan tingkat praktik kebersihan yang dilakukan. Apakah dapat 

menyediakan bahan-bahan yang penting seperti deodoran, sampo, pasta 

gigi, dan kosmestik (alat-alat yang membantu dalam memelihara 

hygiene dalam lingkungan rumah). 

4. Pengetahuan. Pengetahuan tentang pentingnya hygiene dan 

implikasinya bagi kesehatan mempengaruhi praktik hygiene. Kendati 

demikian, pengetahuan itu sendiri tidak cukup, harus termotivasi untuk 

memelihara perawatan diri. 

5. Kebudayaan. Kepercayaan kebudayaan pasien dan nilai pribadi 

mempengaruhi perawatan hygiene. Orang dari latar kebudayaan yang 

berbeda mengikuti praktek perawatan diri yang berbeda. 

6. Pilihan pribadi. Kebebasan individu untuk memilih waktu untuk 

perawatan diri, memilih produk yang ingin digunakan, dan memilih 

bagaimana cara melakukan hygiene. 

7. Kondisi fisik. Pada keadaan sakit tertentu kemampuan untuk merawat 

diri berkurang sehingga perlu bantuan untuk melakukan perawatan diri. 

 

 
1.5.4 Jenis – Jenis Pesonal Hygiene 

 
Menurut Uliyah dan Hidayat (2008), jenis-jenis personal hygiene 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Kebersihan kuku, kaki dan tangan 

Tangan yang kotor dapat menyebabkan penyakit terkait makanan, 

seperti infeksi bakteri salmonella dan E. coli. Penting bagi seseorang 

untuk selalu menjaga kebersihan tangan. Mencuci tangan dapat 

dilakukan pada saat sebelum makan atau menyentuh makanan, setelah 

menggunakan kamar mandi, memegang hewan, sebelum dan setelah 

memegang orang sakit serta saat tangan terlihat kotor. 
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Menjaga kebersihan kuku merupakan salah satu aspek penting dalam 

mempertahankan perawatan diri karena berbagai kuman dapat masuk 

ke dalam tubuh melalui kuku. Dengan demikian kuku seharusnya 

terlihat sehat dan bersih. Memotong kuku dapat dilakukan sekurang- 

kurangnya 1x dalam seminggu atau saat terlihat panjang. Dalam 

memotong kuku dianjurkan untuk menggunakan pemotong kuku. 

Dalam menjaga kebersihan dan kesehatan pada kaki dapat dilakukan 

dengan menggunakan alas kaki yang lembut, aman, dan nyaman. Jenis 

alas kaki yang dipakai dapat mempengaruhi masalah kaki dan kuku. 

Selain itu yang menjadi keharusan untuk menjaga kebersihan kaki 

adalah dengan mencuci kaki. Mencuci kaki dapat dilakukan Setelah 

beraktivitas atau saat kaki terlihat kotor dan sebelum pergi tidur. 

2. Kebersihan rambut 

Rambut yang terpelihara dengan baik akan membuat membuat 

terpelihara dengan subur dan indah sehingga akan menimbulkan kesan 

cantik dan tidak berbau apek. Rambut merupakan bagian dari tubuh 

yang memiliki fungsi proteksi dan pengatur suhu. Indikasi perubahan 

status kesehatan diri juga dapat dilihat dari rambut mudah rontok, 

sebagai akibat gizi kurang. 

Dalam menjaga kebersihan rambut dapat dilakukan dengan keramas. 

Keramas minimal dilakukan dua kali dalam seminggu. Keramas harus 

lebih sering dilakukan jika seseorang melakukan aktivitas yang 

mengeluarkan banyak keringat, seperti selesai berolahraga dan bekerja. 

Keramas dengan menggunakan sampo atau bahan pembersih rambut 

lainnya, dapat menjaga kebersihan rambut dan kulit kepala. Sampo 

tidak hanya berfungsi membersihkan rambut tetapi juga untuk 

memberikan beberapa vitamin bagi rambut sehingga rambut subur dan 

berkilau. 

3. Kebersihan gigi dan mulut 
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Gigi dan mulut merupakan bagian penting yang harus dipertahankan 

kebersihannya sebab melalui organ ini berbagai kuman dapat masuk. 

Hygiene mulut membantu mempertahankan status kesehatan mulut, 

gigi, gusi, dan bibir. Dengan menggosok gigi dapat membersihkan gigi 

dari plak, bakteri dan mengurangi ketidak-nyamanan yang dihasilkan 

dari bau dan rasa yang tidak nyaman. 

Hygiene mulut yang baik memberikan rasa sehat dan selanjutnya 

menstimulasi nafsu makan. Menyikat gigi merupakan salah satu cara 

dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut. Menggosok gigi secara 

benar dan teratur, sedikitnya di lakukan 4 kali sehari yaitu setiap selesai 

makan dan sebelum tidur. Menggosok gigi menggunakan sikat gigi 

sendiri. Memeriksakan kesehatan gigi dan mulut secara rutin kurang 

lebih 6 bulan sekali ke puskesmas atau ke dokter gigi. 

4. Kebersihan mata 

Mata merupakan organ yang sangat penting bagi kehidupan manusia 

karena sebagian besar aktivitas manusia selalu menggunakan mata. 

Secara normal tidak ada perawatan khusus yang diperlukan untuk mata 

karena secara terus-menerus dibersihkan oleh air mata, kelopak mata 

dan bulu mata yang mencegah masuknya partikel asing kedalam mata. 

Dalam menjaga kesehatan dan kebersihan mata dapat dilakukan 

dengan cara mengusap kotoran pada mata dari sudut mata bagian dalam 

ke sudut mata bagian luar mata mengunakan kain yang lembut dan 

bersih serta selalu melindungi mata dari kemasukan debu dan kotoran. 

5. Kebersihan telinga 

Telinga berfungsi sebagai pendengaran. Sangat penting bagi seseorang 

untuk selalu menjaga kebersihan telinga, karena apabila telinga 

terdapat serumen ataupun kotoran yang menumpuk dan tidak 

dibersihkan, maka akan mengganggu fungsi pendengaran. Dalam 

menjaga kebersihan telinga dapat dilakukan secara rutin sekitar 1-2x 

dalam seminggu. Pada saat membersihkan harus dilakukan dengan 
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hati-hati menggunakan alat yang bersih dan aman. Tidak diperbolehkan 

menggunakan alat yang tajam seperti peniti untuk membersihkan 

serumen yang ada pada telinga. 

6. Kebersihan hidung 

Hidung berfungsi sebagai indra pembau dan sebagai jalan nafas. 

Lubang hidung terdapat bulu-bulu hidung dan lendir yang berfungsi 

untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara yang dihirup. 

Dalam menjaga kebersihan hidung dapat dilakukan dengan 

menggunakan kapas, sapu tangan atau tisu yang bersih dengan cara 

mengangkat sekresi hidung secara lembut. 

7. Kebersihan kulit 

Kulit merupakan salah satu bagian penting dari tubuh yang dapat 

melindungi tubuh dari kuman dan trauma, sehingga diperlukan 

perawatan yang adekuat (cukup) dalam mempertahankan fungsinya. 

Dalam menjaga perawatan kulit dapat dilakukan dengan melakukan 

mandi, karena dengan mandi setiap hari dapat menghilangkan kotoran, 

bau badan, keringat dan membuat rasa nyaman. Mandi sebaiknya 

dilakukan secara rutin minimal 2 kali sehari dan selalu menggunakan 

sabun. 

Mengganti pakaian secara teratur merupakan salah satu cara menjaga 

kebersihan kulit. Dalam mengganti pakaian, minimal dilakukan 1x 

dalam sehari. Seseorang perlu mengganti pakaian lebih sering apabila 

dalam beraktivitas banyak berkeringat. 

 

 
1.5.5 Grooming 

 
Menurut Henny Kustini (2017:29) Menyatakan bahwa “Grooming 

mengacu pada hal-hal yang orang lakukan untuk menjaga kebersihan diri 

dan membuat wajah, rambut, dan kulit mereka terlihat bagus dan akan 

terlihat menarik untuk dipandang sehigga akan menimbulkan kesan bagi 

yang melihatnya” 
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Bagian pengertian grooming dan attitude antara lain : 

a. Cara Berpakaian 

Rapi, sopan sesuai tata krama, serasi, dan bersih 

b. Cara Berdandan 

Menggunakan make up yang sesuai, tampak natural tidak 

berlebihan 

c. Cara Berhias 

Menggunakan perhiasan yang sesuai, tidak berlebihan. Misalnya 

1 cincin, sepasang anting kecil dan jam tangan. 

d. Aroma Tubuh 

Karena ini juga merupakan bagian dari Grooming and Attitude, 

maka menggunakan parfum sangat disarankan, atau setidaknya 

mengenakan anti perspirant agar menghambat keringat 

berlebihan. 

e. Rambut 

Pilihlah style rambut rapi, wajar, dan cocok dengan wajah. 

Sesuaikan style rambut dengan tuntutan profesi. 

f. Kulit 

Jagalah kebersihan serta kesehatan kulit terlebih pada bagian 

tubuh yang terbuka dan kulit wajah. 

g. Mulut dan Gigi 

Kedua organ tubuh ini juga penting, sebab sudah pasti akan 

berinteraksi dengan berbicara. Menjaga kebersihan gigi dan 

aroma mulut sangat diperlukan. 

h. Bulu Hidung, Jenggot dan Kumis 

Mereka yang bekerja di bidang pelayanan, terlebih pramugara 

memang tidak dianjurkan memiliki kumis maupun jenggot. 

Rapikan dan potong bulu hidung, hal ini berlaku bagi pramugara 

dan pramugari. Jangan sampai pelanggan melihat ada bulu 

hidung keluar dari lubang hidung. 
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1.5.6 Konsep Pelayanan 

 
Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan prima 

tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Konsep 

pelayanan prima berdasarkan A6 (Barata, 2003; 31), yaitu mengembangkan 

pelayanan prima dengan menyelaraskan konsep-konsep Sikap (Attitide), Perhatian 

(Attention), Tindakan (Action), Kemampuan (Ability), Penampilan (Appearance), 

dan Tanggung jawab (Accountability). 

 Sikap (Attitude) 

 
Sikap (Attitude) adalah perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi 

pelanggan, yang meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berpikir positif, 

sehat dan logis, dan bersikap menghargai. 

 Perhatian (Attention) 

 
Perhatian (Attention) adalah kepedulian penuh kepada pelanggan, baik yang 

berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun 

pemahaman atas saran dan kritiknya, yang meliputi mendengarkan dan 

memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati dan 

menghargai perilaku para pelanggan, dan mencurahkan perhatian penuh kepada 

pelanggan. 

 Tindakan (Action) 

 
Tindakan (Action) adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam 

memberikan layanan kepada pelanggan, yang meliputi mencatat setiap pesanan 

para pelanggan, mencatat kebutuhan para pelanggan, menegaskan kembali 

kebutuhan para pelanggan, mewujudkan kebutuhan para pelanggan, dan 

menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali. 

 Kemampuan (Ability) 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

16 
DIAS FIRLY S TUGAS AKHIR PENERAPAN PERSONAL HYGIENE... 

 

 

 

 

Kemampuan (Ability) adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang 

mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima, yang meliputi 

kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang 

efektif, mengembangkan motivasi, dan mengembangkan public relation sebagai 

instrument dalam membina hubungan kedalam dan keluar organisasi atau 

perusahaan. 

 Penampilan (Appearance) 

 
Penampilan (Appearance) adalah penampilan seseorang baik yang bersifat fisik 

saja maupun fisik atau non fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri 

dan kredibilitas dari pihak lain. 

 Tanggung Jawab (Accountability) 

 
Tanggung Jawab (Accountability) adalah suatu sikap keberpihakan kepada 

pelanggan sebagai suatu wujud keperdulian untuk menghindarkan atau 

meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Pendapat lain 

menyatakan bahwa konsep pribadi pelayanan prima meliputi unsur-unsur 

kepribadian, penampilan, perilaku, komunikasi, pengetahuan, dan 

penyampaian. 

Konsep layanan prima tersebut terdiri dari hal - hal berikut ini (Pendit, 

2004; 51) : 

a. Pribadi prima tampil ramah 

b. Pribadi prima tampil sopan 

c. Pribadi prima tampil yakin 

d. Pribadi prima tampil rapi 

e. Pribadi prima tampil ceria 

f. Pribadi prima senang memaafkan 

g. Pribadi prima senang bergaul 

h. Pribadi prima tampil belajar dari orang lain 

i. Pribadi prima senang dalam kewajaran 
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j. Pribadi prima senang menyenangkan orang lain 

 
Jadi konsep pelayanan prima meliputi A6, yaitu Sikap (Attitide), Perhatian 

(Attention), Tindakan (Action), Kemampuan (Ability), Penampilan (Appearance), 

dan Tanggung jawab (Accountability). 

 

 

1.6 Prosedur Penelitian 

 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

yaitu mengembangkan pengertian tentang induvidu dan kejadian yang ada di 

lapangan. Jenis penelitian kualitatif yang di pilih adalah bersifat deskriptif. 

Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan 

dan melukiskan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diteliti dengan 

sistematis actual dan akurat ( Kusmayadi 2000 : 29 ). Alasan menggunakan metode 

penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan sedetail mungkin mengenai 

masalah yang diambil dan penulis dapat menjabarkan penyelesaian masalah sesuai 

dengan tujuan penelitian ini secara jelas dan mendalam. 

 

 
1.6.1 Lokasi Dan Jadwal Penelitian 

 

 

Pada dasarnya letak dan lokasi suatu hotel yang strategis sangatlah 

menunjang terhadap keberhasilan dari hotel itu sendiri, dalam mengembangkan dan 

meningkatkan pemasaran produk-produk dan fasilitas-fasilitas hotel kepada 

masyarakat luas. Ini dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat tersebut yang 

semakin meningkat dengan berbagai tawaran berupa kemudahan-kemudahan dalam 

memberikan pelayanan terhadap kebutuhan tamu atau konsumen. Dalam 

pelaksanaan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Hotel Novotel 

Samator Surabaya yang terletak di Raya Kedung Baruk No. 26-28, Kedung 
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Baruk, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60298. Penulis memilih lokasi 

tersebut dengat adanya pertimbangan sebagai berikut : 

1. Hotel Novotel Samator Surabaya dipilih sebagai tempat penelitian karena 

dinilai sebagai hotel berbintang yang mempunyai frekuensi ocupensi yang 

cukup tinggi. 

2. Keinginan penulis untuk meneliti suatu proses untuk meningkatkan suatu 

pelayanan dan meningkatkan kinerja Roomboy di Hotel Novotel Samator 

Surabaya. 

3. Keinginan penulis untuk meneliti bagaimana penerapan personal hygiene pada 

room attendant di Hotel Novotel Samator Surabaya itu sendiri. 

4. Masih kurangnya standart hygiene di hotel-hotel bintang 4 di Kota Surabaya. 

 

 

 
 

Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan Penelitian 
 
 

 Desember 

2019 

Januari 

2020 

Februari 

2020 

Maret 

2020 

April 

2020 

Mei 

2020 

Juni 

2020 

Persiapan 

Penelitian 

       

Penulisan 

Laporan 

penelitian 

       

Pelaksanaan 

Penelitian 

       

Penyerahan 

Laporan 

Penelitian 
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1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

 
Untuk Memperoleh data yang dibutuhkan untuk mengumpukan data 

penelitian, penulis akan mempergunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut : 

 
1. Wawancara ( Interview ) 

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab dengan maksud tertentu 

yang dilakukan oleh 2 pihak yaitu wawancara atau interview yang mengajukan 

pertanyaan dan diwawancarai atau interview yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. ( Moleong, 1995 : 135 ). Wawancara bertujuan agar 

memperoleh informasi data untuk objek penelitian penulis. Wawancara yang 

dilakukan sebisa mungkin harus terbuka dan orang yang diwawancarai paham 

dengan objek penelitian tersebut. Wawancara yang baik diharapkan mendapat  data 

yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jenis wawancara ada 2 macam, 

yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Dalam penelitian ini, 

penulis memiliki teknik wawancara tak berstuktur dengan pedoman wawancara 

yang memiliki sifat “open ended question”. Data yang ingin dicari oleh penulis 

antara lain : penerapan personal Hygiene pada Roomboy di hotel tersebut. Dan juga 

adalah peningkatan kualitas Roomboy setelah diterapkannya personal hygiene di 

hotel tersebut. 

 
2. Obsevasi ( Pengamatan ) 

Observasi adalah mengamati ( Watching ) dan mendengarkan ( listening ) 

perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi, serta 

mencatat penemuan yang memungkinkan / memenuhi persyaratan  yang digunakan 

untuk hasil penelitian. Observasi memiliki 2 jenis yaitu, observasi partisipan, 

observasi non partisipan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi 

partisipan, artinya penulis melakukan pengamatan dengan turut berperan dalam 

kegiatan yang dilakukan oleh responden selama mengikuti magang di Hotel 

Novotel Samator Surabaya. 
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3. Menggunakan Bahan Dokumen 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam metodologi penelelitian social. Pada intinya menggunakan metode 

dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menulusuri data histori. Untuk 

mencari data atau informasi, penulis akan mencari data primer dan data sekunder. 

Data sekunder bisa didapatkan dari data literature yang berupa arsip, dokumen, 

buku remi, buku penerbit, dan sumber penerbit lainnya untuk bisa memperkuat data 

penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode bahan dokumen 

berupa record dan dokumentasi berupa foto. Penulis juga bisa mendapatkan data 

dari teori dari hasil penelitian sebelumnya yang teruji kebenerannya. Selain itu, 

dokumen dan reord digunakan untuk keperluan penelitian, menurut ( Guba & 

Lincoln 1981 : 232 – 235 ), karena alasan tersebut bisa dipertanggung jawabkan 

sebagai berikut : 

 
1. Dokumen dan record adalah sumber pengumpulan data yang stabil atau baik. 

2. Bisa digunakan untuk bukti penguji. 

3. Dokumen dan record adalah penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, 

sesuai dengan konteks. 

 

 

1.6.3 Penyajian Data 

 
Dalam melakukan analisis data penelitian, penulis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yaitu penulis menulis hasil observasi terhadap suatu objek 

penelitian dan penulis menuliskan hasil wawancara dengan memberikan uraian 

suatu data dan gambara secara deskriptif, memilah-milah hasil wawancara secara 

teliti dan sesuai dengan urutan kejadian penelitian, menganalisa dan memerksa 

kembali data penelitian, membandingkan data penelitian dengan teori-teori yang 

diperoleh, memberikan kesimpulan dan saran dari sudut pandang penulis untuk 

mempertegas hasil penelitian. Data yang dikumpulkan yaitu baik data primer, data 
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sekunder, dan data penunjang yang dianalisa kemudian ditarik suatu kesimpulan 

sehingga penulis dapat menjawab permasalahn yang diteliti oleh penulis ( Moleong, 

2009 : !92 ). 

 
Hasil penelitian data di peroleh melalui proses wawancara, dan studi 

kepustakaan di olah dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

 
1. Data penelitian yang diperoleh kemudian harus di seleksi terlebih dahulu. 

2. Membedakan mana data primer, data sekunder, dan data penunjang yang 

didapat melalui wawancara dari hotel tempat yang di lakukannya observasi hasil 

penelitian tersebut. 

3. Hasil data dan informasi yang diperoleh dapat dikelompokan untuk 

mengetahui penting atau tidaknya data yang sudah didapat tersebut. 

4. Hasil data-data tersebut dianalisa dan di kelompokan sesuai dengan 

permasalahan-permasalahan yang dapat membantu dalam pemecahan suatu 

masalah dan dapat membuat kesimpulan. 


