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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pariwisata menjadi kegiatan usaha yang cukup maju di Indonesia. 

Menurut Gewati (2019), bahwasanya “Bank Indonesia (BI) menyatakan 

pariwisata merupakan sektor yang paling efektif untuk mendongkrak devisa 

Indonesia. Salah satu alasannya karena sumber daya yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan pariwisata terdapat di dalam negeri.” Sumber daya yang 

dimaksud antara lain luas wilayah serta keberagaman suku, budaya, serta 

bahasa yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Sumber daya inilah yang 

menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin berkunjung karena 

wisatawan juga dapat belajar tentang keberagaman suku, budaya, serta 

bahasa tersebut. 

Dengan tersedianya sumber daya wisata yang beragam tersebut, cukup 

untuk menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. 

Wisatawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia pariwisata. 

Menurut Smith (dalam Kusumaningrum, 2009), menjelaskan bahwa 

wisatawan adalah orang yang sedang tidak bekerja, atau sedang berlibur dan 

secara sukarela mengunjungi daerah lain untuk mendapatkan sesuatu yang 

lain. Sesuatu yang lain dapat dimaksud juga dengan hiburan atau hal yang 

ingin didapat saat mengunjungi daerah tersebut. 

Dalam sektor pariwisata, industri perhotelan adalah salah satu usaha yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan wisata tersebut. Industri perhotelan 
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telah diketahui secara umum merupakan unsur yang sangat berkaitan erat 

dengan sektor pariwisata dan bahwasanya industri perhotelan menjadi salah 

satu tulang punggung yang mendukung pembangunan sektor pariwisata. 

Peranan hotel sebagai sarana akomondasi umum sangat membantu para 

wisatawan yang sedang berkunjung untuk berwisata dan mencari tempat 

menginap karena hotel menjadi salah satu kebutuhan wisatawan dalam 

mendukung perjalanannya dalam melakukan wisata. Oleh karena itu, saat 

ini banyak pengusaha menggunakan hotel sebagai bisnis usahanya. 

Bisnis hotel merupakan bisnis jasa yang menjual segala bentuk 

akomondasi yang didalamnya terdapat unsur kenyamanan, pelayanan, dan 

berbagai fasilitas yang diperuntukkan bagi mereka yang menghendaki 

sarana prasarana penginapan untuk kepentingan pekerjaan, keluarga, 

maupun liburan. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya hotel merupakan 

industri pariwisata yang dimana didalamnya terdapat komponen yang sangat 

penting yakni kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Menurut Kotler 

dan Keller (2007), kepuasan konsumen merupakan perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) 

produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan, maka dari itu 

kepuasan konsumen merupakan awal dari keberhasilan suatu bisnis. 

Pemberian pelayanan yang baik kepada konsumen oleh suatu hotel, akan 

menciptakan kepuasan konsumen. Menurut Tjiptono (2011), bahwa kualitas 

memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan konsumen dikarenakan 

kualitas memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin 
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hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan 

seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama 

harapan serta kebutuhan konsumen. Dengan demikian, perusahaan dapat 

meningkatkan kepuasan konsumen yang dapat menciptakan kesetiaan atau 

loyalitas kepada perusahaan/hotel yang memberikan kualitas yang 

memuaskan. Apabila konsumen merasa puas, mereka akan menginap 

kembali dan merekomendasikan kepada orang lain untuk menginap di hotel 

yang sama. Oleh sebab itu, hotel harus memikirkan pentingnya pelayanan 

konsumen secara lebih matang melalui kualitas pelayanan yang ditawarkan, 

karena menurut Tjiptono (2004), pelayanan merupakan aspek vital dalam 

rangka mempertahankan bisnis dan memenangkan persaingan. 

Seperti yang dilaporkan oleh Nurmansyah (2019), bahwasanya industri 

perhotelan memiliki peluang lebar untuk dikembangkan, mengingat 

Indonesia adalah negara yang dengan jumlah penduduknya sebesar 250 juta 

orang dengan pasar domestik dan internasional yang cukup kuat. Dengan 

semakin berkembangnya industri perhotelan, maka pihak hotel berlomba – 

lomba menawarkan nilai lebih yang dapat menarik minat konsumen. Dari 

aneka makanan, minuman, dan hiburan yang menjadi ciri khas di mata 

konsumennya. Selain itu juga penambahan berbagai perlengkapan ornamen 

dan fasilitas yang menunjang, seperti kolam renang dan gym, untuk 

menunjang kenyamanan tamu agar betah singgah di hotel tersebut. 

Dari beberapa daerah di Indonesia, provinsi Jawa Timur merupakan salah 

satu penyumbang wisatawan terbanyak di Indonesia. Hal ini dikarenakan 
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objek wisata di Jawa Timur kian banyak dan populer. Salah satu destinasi 

yang diminati banyak wisatawan adalah kota Surabaya. 

      Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya tahun 2018, kunjungan 

wisatawan mancanegara yang datang ke Jawa Timur melalui pintu masuk 

Juanda pada bulan Maret 2018 naik sebesar 34,71 persen dibanding jumlah 

kunjungan wisatawan pada bulan Februari, yaitu dari 23.094 kunjungan 

menjadi 31.110 kunjungan. Seperti yang dilaporkan juga oleh Kurnia 

(2019), bahwasanya “Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) 

Kota Surabaya mengungkapkan, jumlah wisatawan mancanegara yang 

berkunjung ke Surabaya pada 2019, tepatnya hingga Oktober, sekitar 1.2 

juta orang. Sementara untuk keseluruhannya atau gabungan antara 

wisatawan domestik dan mancanegara, mencapai 23 juta orang. Antiek 

masih meyakini kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik 

ke Surabaya, tidak lebih sedikit dibanding tahun lalu. Mengingat masih ada 

bulan November yang belum masuk hitungan, dan Desember yang bahkan 

belum selesai. Pada 2018, jumlah wisatawan yang berkunjung sekitar 27 

juta orang. Dari total jumlah tersebut, 1.5 juta diantaranya adalah wisatawan 

luar negeri.” 

      Dengan daya tarik Surabaya sebagai kota pahlawan dan banyaknya 

tempat vintage untuk berfoto ria, maupun deretan perkantoran untuk para 

pebisnis bekerja, tidak heran mengapa Kota Surabaya memiliki jumlah 

wisatawan yang cukup banyak. Dengan banyaknya wisatawan yang 

berkunjung, banyak hotel dibangun bagi para wisatawan yang mencari 
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fasilitas tersebut. Berikut adalah data yang dihimpun oleh Badan Pusat 

Statistik mengenai banyaknya hotel yang ada di Surabaya. 

 Tabel 1.1 Hotel dan Kamar Menurut Klasifikasi Hotel, 2017 

Sumber:jatim.bps.co.id (2017) 

      Dengan banyaknya hotel yang berdiri di Kota Surabaya seperti yang 

dapat dilihat di tabel tersebut, mendorong setiap hotel untuk menunjukkan 

keunggulan dalam menarik calon konsumen. Salah satu upaya untuk 

menarik konsumen adalah selalu mementingkan kepuasan tamu dengan 

menjaga kualitas pelayanan yang ada di hotel. Karena kualitas pelayanan 

sangatlah penting dan merupakan kunci sukses dalam memuaskan tamu. 

      Hotel mempunyai departemen operasional yang karyawannya saling 

berinteraksi langsung dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan, salah 

satunya adalah Front Office Departement. Menurut Agusnawar (2002) 

dalam buku Pengantar Operasional Kantor Depan Hotel, menjelaskan front 

Kabupaten/Kota Klasifikasi Hotel kamar 

 Surabaya Bintang 1  5 307 

  Bintang 2  9 957 

  Bintang 3  40 5 268 

  Bintang 4  21 3 516 

  Bintang 5  7 2 249 
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office merupakan salah satu departemen atau bagian yang langsung 

memberikan pelayanan kepada tamu, dimulai dari calon tamu mengadakan 

pemesanan kamar/check-in sampai tamu check-out dari hotel. Dapat 

dikatakan bahwa Front Office adalah garda terdepan dalam melayani tamu 

di hotel karena letaknya berada di lobby hotel atau departemen yang 

pertama kali akan dicapai oleh tamu saat memasuki gedung hotel. Front 

Office Departement banyak melakukan kerjasama dengan departemen lain 

untuk kelancaran operasional di hotel. 

      Front Office juga memiliki peran penting dalam memberi kualitas 

pelayanan terbaik untuk tamu, seperti memberi informasi seputar hotel, 

berperan sebagai pusat penanganan keluhan tamu, dan lainnya. Front Office 

berperan sebagai koordinator team work karena paling mengetahui 

informasi mengenai tamu, sehingga diharapkan dapat memenuhi keinginan 

dan memberi kepuasan kepada tamu. Namun tidak hanya Front Office 

Departement, seluruh departemen yang ada di hotel diharapkan untuk bisa 

memberi pelayanan yang baik kepada tamu yang menginap. Bila tamu – 

tamu yang menginap di hotel mendapatkan pelayanan yang baik, maka tamu 

tersebut akan merasa puas dan senang serta memberi kesan baik saat tamu 

meninggalkan hotel. 

      Namun, tidak sedikit juga terjadi kegiatan di Front Office Departement 

yang membuat tamu komplain atau mendapat layanan yang kurang 

memuaskan. Contohnya seperti proses check – in yang lama dikarenakan 

banyaknya tamu yang memesan kamar, menunggu kamar untuk 
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dibersihkan, dan masalah lainnya. Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan, maka penulis akan mengangkat tugas akhir dengan judul “Upaya 

Front Office dalam Memberikan Kualitas Pelayanan untuk Kepuasan Tamu 

di Best Western Papilio Hotel Surabaya”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang 

akan menjadi rumusan permasalahan penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana peran Front Office dalam memberikan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan tamu di Best Western Papilio Hotel Surabaya? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui peran kualitas pelayanan Front Office terhadap 

kepuasan tamu yang menginap di Best Western Papilio Hotel Surabaya 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat bagi Akademisi: 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

secara ilmiah dan menambah literatur yang bermanfaat untuk penelitian 

selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga sebagai syarat tugas akhir 

untuk mendapat sebutan gelar A.Md. 

2. Manfaat bagi Praktisi: 

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pandangan untuk 

memperbarui atau meningkatkan sistem pelayanan hotel agar dapat 
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membantu sekaligus memperlancar operasional hotel, khususnya di Best 

Western Papilio Hotel Surabaya. 

3. Manfaat bagi Pemerintah : 

Sebagai masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan di industri perhotelan.  

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Pengertian Hotel 

      Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 

PM.53/HM.001/MPEK tentang Standar Usaha Hotel, yang dimaksud hotel 

adalah “usaha penyediaan akomodasi berupa kamar- kamar di dalam suatu 

bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, 

kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan 

memperoleh keuntungan.” 

      Menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 

PM.10/PW.301/Phb-77, hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola 

secara komersial dan disediakan untuk semua orang yang membutuhkan 

pelayanan, penginapan, makan, dan minum. 

      Menurut pernyataan Richard Sihite (2000), hotel adalah suatu bentuk 

akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang 

untuk memperoleh pelayanan dan penginapan serta memperoleh makanan 

dan minuman. 
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      Menurut Sulastiyono (2011), hotel merupakan tempat makan, minum, 

dan beristirahat bagi orang – orang yang sedang atau selesai dalam 

perjalanan.” 

     Menurut Teori Sulastiyono (2011), bagian – bagian yang ada didalam 

hotel adalah sebagai berikut: 

1. Kantor depan Hotel (Front Office): Peranan dan fungsi utama dari 

bagian kantor depan hotel adalah menjual (dalam arti menyewakan) 

kamar kepada para tamu. Oleh karena fungsinya itu, maka lokasi atau 

letak kantor depan hotel seharusnya berada di tempat yang mudah dilihat 

atau diketahui oleh tamu. Untuk membantu pelaksanaan fungsi bagian 

kantor depan hotel terbagi menjadi beberapa bagian yang masing-

masing memiliki fungsi pelayanan yang berbeda, karena peranana dan 

fungsi utama bagian kantor depan hotel adalah pelayanan penjualan 

kamar, maka penggunaan Yield Managament sebagai strategi penjualan 

akan banyak berkaitan dengan pelayanan pemesanan 

kamar (reservation).  

2. Tata Graha Hotel (Housekeeping): Bagian tata graha (Housekeeping) 

adalah salah satu bagian yang mempunyai peranan dan fungsi yang 

cukup vital dalam memberikan pelayanan kepada para tamu, terutama 

yang menyangkut pelayanan atas kenyamanan dan kebersihan ruang 

hotel. Dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pelayanan 

kenyamanan dan kebersihan ruang hotel, maka bagian tata graha juga 

harus melakukan kerjasama dengan bagian-bagian lainnya yang terdapat 
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di hotel, seperti bagian kantor depan hotel (Front office), bagian 

makanan dan minuman (Food&Beverage), bagian mesin (Engineering), 

bagian akunting, dan bagian personel. Tanggung jawab bagian tata graha 

dapat dikatakan mulai dari pengurusan tentang bahan-bahan yang 

terbuat dari kain seperti taplak meja (table cloth), sprei, sarung bantal, 

korden, menjaga kerapihan dan kebersihan ruangan beserta 

perlengkapannya, sampai pada program pengadaan/penggantian 

peralatan dan perlengkapan, serta pemeliharaan seluruh ruangan hotel. 

Melihat ruang lingkup tanggung jawab bagian tata graha tersebut, maka 

yang dimaksud ruangan-ruangan hotel terdiri dari kamar-kamar tamu, 

ruang rapat, ruang umum seperti lobby, koridor, restoran yang 

kesemuanyaitu disebut sebagai front of the house. Selain itu, bagian tata 

graha juga bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapihan 

bagian back of-the-house seperti bagian dapur, ruang makan karyawan, 

ruang ganti pakaian karyawan, ruang kantor dan sebagainya. Berkaitan 

dengan peranan dan fungsi bagian tata graha, maka para karyawan 

bagian tata graha dituntut untuk memiliki perilaku, pengetahuan, dan 

keterampilan tentang bagaimana menjaga kerapihan dan kebersihan 

ruangan hotel dengan menggunakan teknik dan prosedur serta peralatan 

yang benar. Dengan demikian dapat menjamin kualitas pelayanan yang 

sesuai dengan keinginan tamu. 

3. Makanan dan Minuman (Food & Beverage): Bagian makanan dan 

minuman merupakan salah satu bagian di hotel, yang mempunyai fungsi 
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melaksanakan penjualan makanan dan minuman. Sekalipun melakukan 

fungsi menjual makanan dan minuman, dibalik ituterdapat kegiatan-

kegiatan yang sangat kompleks. Kegiatan tersebut adalah melaksanakan 

usaha pengembangan produk makanan dan minuman, merencanakan 

kegiatan-kegiatan yang dapat menarik tamu untuk makan dan minum 

direstoran hotel, melakukan pembelian bahan-bahan makanan dan 

minuman, penyimpanan bahan-bahan makanan dan minuman, 

melakukan pengolahan, penyajian makanan dan minuman serta 

penghitungan produk. 

4. Marketing and Sales Departement: Bagian ini berfungsi dalam 

memasarkan produk hotel, serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan pemasaran hotel, dengan berbagai cara bagian ini berusaha untuk 

mendapatkan tamu sebanyak mungkin ke dalam hotel, agar dapat 

menentukan banyaknya peningkatan pendapatan yang diperoleh melalui 

tamu-tamu yang menginap dan menggunakan fasilitas-fasilitas hotel. 

5. Accounting Departement: Accounting Departement ini merupakan 

sebuah pusat bagi perusahaan hotel dalam menyelenggarakan 

penyusunan, pencatatan dan administrasi keuangan, dengan adanya 

departement ini maka pihak manajemen akan dapat mengetahui seberapa 

banyak pendapatan yang telah diperoleh serta bagaimana perkembangan 

perusahaan tersebut untuk masa yang akan datang. 

6. Human Resource Departement: Bagian ini berfungsi melakukan 

kegiatan yang ada kaitannya dengan sumber daya manusia yang ada di 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

12 
 

lingkungan kerja hotel. Departemen ini juga memiliki tugas dalam 

mengembangkan tenaga kerja yang ada serta mengatur dan 

menyelenggarakan pendidikan maupun latihan kerja bagi karyawan dari 

semua tingkatan. 

7. Engineering Departement: Departemen ini bertanggung jawab dalam 

kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan konstruksi 

bangunan hotel, selain itu juga bagian ini 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. Selain fungsi dan tugas 

tersebut, departemenengineering juga mengurus perlengkapan dan 

peralatan yang bisa digunakan dalam hal yang berhubungan dengan 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran maupun yang berhubungan 

dengan keselamatan kerja 

8. Security Departement: Bagian ini bertugas dalam hal yang berhubungan 

dengan masalah yang ada kaitannya dengan keamanan di dalam maupun 

di luar hotel serta memelihara ketertiban di wilayah kerjanya. 

      Berdasarkan definisi para ahli diatas, maka disimpulkan bahwa hotel 

adalah suatu usaha jasa yang merupakan sarana pendukung kegiatan 

pariwisata, dimana pengelolaannya dilakukan secara professional dan 

didukung oleh tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam bidang 

perhotelan. 
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1.5.2 Pengertian Front Office 

      Menurut Agusnawar (2002) dalam buku Pengantar Operasional Kantor 

Depan Hotel menjelaskan kantor depan hotel merupakan salah satu 

departemen atau bagian yang langsung memberikan pelayanan kepada tamu, 

dimulai dari calon tamu mengadakan pemesanan kamar/check-in sampai 

tamu check-out dari hotel. 

      Menurut Bagyono (2006), Front Office berasal dari bahasa inggris 

“front” yang artinya depan, dan “office” yang berarti kantor. Jadi Front 

Office adalah kantor depan. Dalam konteks pengertian hotel, kantor depan 

merupakan sebuah departemen di hotel yang letaknya di bagian depan. 

Tempatnya tidak begitu jauh dari pintu depan hotel atau lobby. Area ini 

merupakan tempat yang paling sibuk di hotel. Dengan lokasi di bagian 

depan maka Front Office termasuk departemen yang paling mudah dicari 

dan dilihat oleh tamu. 

      Menurut Bagyono dan Agus Sambodo (2006) dalam buku Dasar – dasar 

Kantor Depan Hotel, bahwa kantor depan merupakan salah satu bagian 

terpenting yang mutlak harus ada sebuah organisasi hotel. Kantor depan 

umumnya berlokasi di bagian depan bagunan hotel agar mudah diketahui 

oleh tamu. Untuk memperluas ruang gerak para tamu, di area kantor depan 

juga di bangun sebuah lobby. Fungsi kantor depan antara lain menjual 

kamar, memberi informasi tentang layanan di dalam dan luar hotel, 

mengoordinasi pelayanan tamu, menangani layanan komunikasi melalui 

telepon, serta menangani barang – barang bawaan tamu. 
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1.5.3 Kualitas Pelayanan 

      Menurut Gronroos dalam Ratminto & Atik (2012), mengatakan bahwa 

pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat 

tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya 

interaksi antara konsumen dengan pegawai atau hal - hal yang disediakan 

oleh organisasi pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan 

permasalahan konsumen atau pelanggan. 

      Menurut Parasuraman (dalam Tjiptono, 2000) ada dua faktor utama 

yang mempengaruhi kualitas jasa yang diharapkan (expected service) dan 

jasa yang dipersepsikan (perceived service). 

      Menurut Tjiptono (2012), kualitas adalah hubungan antara produk dan 

pelayanan atau jasa yang diberikan kepada konsumen agar dapat memenuhi 

harapan dan kepuasan konsumen. 

      Definisi kualitas pelayanan Menurut Tjiptono (2011), adalah upaya 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas 

pelayanan adalah kesesuaian dan derajat kemampuan untuk digunakan dari 

keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang disediakan dalam 

pemenuhan harapan yang dikehendaki konsumen dengan atribut atau faktor 

yang meliputi: keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti 

langsung. 

      Menurut Tjiptono (2005) terdapat lima dimensi kualitas pelayanan 

sebagai berikut: 
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1. Kehandalan (Reliability) kemampuan perusahaan untuk memberikan 

layanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

2. Ketanggapan (Responsiveness) suatu kebijakan untuk membantu dan 

memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan, 

dengan penyampaian informasi yang jelas. 

3. Jaminan dan Kepastian (Assurance) adalah pengetahuan, kesopansantunan, 

dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa 

percaya para pelanggan kepada perusahaan. Dimensi ini sangat penting 

karena melibatkan persepsi konsumen terhadap risiko ketidakpastian yang 

tinggi terhadap kemampuan penyedia jasa. 

4. Empati (Empathy) memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 

atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami 

keinginan konsumen. 

5. Bukti langsung (Tangibles) kemampuan suatu perusahaan dalam 

menunjukkan eksestensinya kepada pihak eksternal. Penampilan dan 

kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan 

keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang 

diberikan oleh pemberi jasa. 

1.5.4 Kepuasan Pelanggan 

      Menurut Kotler & Keller (2009) kepuasan pelanggan adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja 

(hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. 

Jika kinerja berada di bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja 
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memenuhi harapan maka pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, 

pelanggan amat puas atau senang. 

      Menurut Thamrin dan Tantri (2013), kepuasan adalah tingkat perasaaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja produk (atau hasil) yang 

dirasakan dengan harapannya. 

      Menurut Thamrin dan Tantri (2013), kepuasan pelanggan adalah hasil 

yang dirasakan pembeli dari kinerja perusahaan yang memenuhi harapan 

mereka. Pelanggan puas bila harapan mereka dipenuhi dan senang atau 

bahagia bila harapan mereka dilebihi. Pelanggan yang puas akan setia lebih 

lama, membeli lebih banyak, kurang sensitif pada harga dan memberikan 

komentar baik tentang perusahaan. 

1.6 Prosedur Penelitian 

1.6.1 Lokasi dan Jadwal Penelitian 

• Lokasi Penelitian 

Best Western Papilio Hotel Surabaya 

Jl. Ahmad Yani No 176-178, Surabaya, Jawa Timur, 60235 

• Jadwal Penelitian 

Adapun jadwal penelitian dimulai dari tanggal 23 Desember 2019 – 30 Mei 

2020 

• Alasan Memilih Lokasi 

Saya memilih BW Papilio Hotel sebagai lokasi penelitian karena saya 

tertarik dengan Best Western sendiri yang merupakan salah satu Hotel 

Chain terbesar di dunia menurut Wikipedia. 
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• Objek Penelitian 

Objek yang akan diteliti adalah kualitas pelayanan Front Office terhadap 

kepuasan tamu yang menginap di BW Papilio Hotel Surabaya. 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Mengadakan pengamatan langsung serta ikut terlibat secara langsung dalam 

cara kerja di front office department di Best Western Papilio Hotel 

Surabaya. 

2. Studi Dokumen 

Mengumpulkan data dengan mempelajari data serta informasi dari buku – 

buku referensi, laporan, artikel, dan media lainnya yang berkaitan dengan 

laporan praktek kerja nyata. 

3. Dokumen 

Mengumpulkan data baik yang bersifat tulisan, foto, serta gambar mengenai 

Best Western Papilio Hotel Surabaya. 

4. Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung dengan sumber 

informasinya. Wawancara dilakukan bersama Room Division Manager, 

Guest Relation Officer, serta Front Desk Agent. 
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Tabel 1.2 Jadwal Penelitian 

  

No. Aktivitas Jan Feb Mar Apr Mei Juni 

  2020 2020 2020 2020 2020 2020 

1 Menyusun Laporan TA       

2 Mengumpulkan Data       

3 Mengolah Data       

4 Penyerahan Laporan       

5 Ujian TA       


