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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Ibukota 

Jakarta. Surabaya mempunyai potensi menjadi pusat bisnis, perdagangan, industri, 

pariwisata dan lahan menjanjikan bagi investor luar negeri maupun dalam negeri. 

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai 

salah satu sumber pendapatan daerah. Adanya keberadaan hotel berbintang di 

Surabaya membuat perusahaan harus membangun manajemen yang baik untuk 

dapat bertahan dalam persaingan hotel yang semakin lama semakin ketat. Hotel 

memang berkembang pesat terutama didaerah perkotaan dan pariwisata. Di kota-

kota Indonesia terdapat berbagai jenis hotel mulai dari yang bertarif murah sampai 

yang bertarif mahal. Berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel, yang 

dimaksud Usaha 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 Sulastiyono (2011:5) ‘hotel adalah suatu 

perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan 

makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang 

melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai 

dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.’ Pemberian 

pelayanan yang baik kepada konsumen oleh suatu perusahaan akan menciptakan 

kepuasan konsumen. Apabila konsumen merasa puas, mereka akan melakukan 

pembelian ulang dan merekomendasikan kepada orang lain untuk membeli 

ditempat yang sama. ‘Oleh sebab itu perusahaan harus mulai memikirkan 

pentingnya pelayanan pelanggan secara lebih matang melalui kualitas pelayanan, 

karena semakin disadari kini pelayanan merupakan aspek vital dalam rangka 

mempertahankan bisnis dan memenangkan persaingan’ Tjiptono, (2004:145 

dalam Amalia Susepti, Djamhur Hamid, dan Andriani Kusumawati, 2017). 
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Pendapatan hotel yang utama diperoleh dari penjualan kamar, pendapatan 

terbesar kedua berasal dari makanan dan minuman seperti di restoran, cake shop, 

bar dan cafe yang dimiliki oleh hotel tersebut, pendapatan ketiga diperoleh dari 

penjualan pelayanan jasa seperti laundry service, banquet, spa dan lain-lainnya. 

Di Kota Surabaya terdapat kurang lebih 68 hotel mulai dari bintang 1 sampai 

dengan bintang 5 dan kurang lebih 10.058 kamar hotel yang ada di Kota 

Surabaya, dari jumlah tersebut dapat dilihat dari table 1.1 dibawah ini : 

Tabel 1.1 Jumlah Hotel Di Kota Surabaya Berdasarkan Klasifikasi 

Klasifikasi 

Bintang 

Jumlah 

Hotel 

Jumlah 

Kamar 

5 7 1.912 

4 20 3.682 

3 33 3.952 

2 3 205 

1 5 307 

Total 68 10.058 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (jatim.bps.go.id) 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan hotel di Kota 

Surabaya mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Untuk dapat menjadi hotel 

yang terbaik, maka diperlukan strategi khusus untuk dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan agar dapat memberikan rasa puas kepada tamu yang menginap pada 

hotel tersebut. 

Pada dasarnya di hotel terdapat beberapa departemen yang mengemban 

dan bertanggung jawab atas suatu tugas yang berbeda-beda tetapi saling 

berhubungan satu sama lain dan bekerjasama untuk meningkatkan kualitas hotel, 

departemen itu sendiri dibuat untuk mempermudah pekerjaan dalam suatu 

organisasi. Departemen-departemen tersebut meliputi Front Office Department, 

Housekeeping Department, Food and Beverages Department, Sales and 
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Marketing Department, Accounting Department, Human Resourch Department, 

dan  Engineering Department. Setiap departemen memiliki karyawan dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, maka setiap hotel di 

tuntut untuk dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya 

termasuk sumber daya manusia. Hasibuan (2006:10) berpendapat bahwa “ 

manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni dalam mengatur hubungan 

dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan, dan masyarakat”. 

Salah satu departemen di hotel yang berperan penting dalam melakukan 

pelayanan kepada tamu adalah Housekeeping department. Menurut Rumekso 

(2001:1) ‘housekeeping (tata graha) merupakan perpaduan dari dua buah kata, 

yaitu house dan  keeping (to keep). house artinya rumah dan keeping (to keep)  

yang artinya memelihara, merawat, menjaga, housekeeping dapat diartikan secara 

lengkap sebagai salah satu departemen yang terdapat pada hotel yang bertanggung 

jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keindahan, kebersihan, kerapian, 

dan seluruh kamar beserta area-area lainnya yang didalam maupun diluar hotel, 

sehingga para tamu dan karyawan merasa aman dan nyaman berada di hotel’. 

Housekeeping department memiliki beberapa section-section di dalamnya seperti 

Room section/Room Attendant, Public Area, dan Laundry section. Room 

Attendant merupakan section yang bertanggung jawab untuk membersihkan 

kamar untuk siap dijual oleh bagian Sales Marketing dan Front Office 

Department. Room Attendant juga bertanggung jawab dalam menjaga dan 

memelihara kebersihan kamar, baik kamar yang berstatus Occupied maupun 

kamar yang berstatus Vacant dan lain-lainnya. 

Dari penjabaran di atas, bisa dilihat bahwa menjadi Room Attendant sangat 

penting di hotel untuk memenuhi pelayanan tamu. Kualitas layanan atau jasa 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tamu yang dilayaninya 

dihotel. Dalam upaya memenuhi pelayanan kepada tamu setiap perusahaan pasti 

sering melakukan banyak cara untuk meningkatkan performa kinerja 

karyawannya, yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas kerja perusahaan 
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tersebut, karena sebuah perusahaan dapat menjadi berkembang dan maju tentunya 

tidak hanya dikarenakan faktor permodalan dan strategi bisnis yang kuat saja, 

melainkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil.  

Hotel Novotel Samator Surabaya Timur adalah salah satu hotel berbintang 

empat dalam naungan Accor Hotels berkonsep modern yang berlokasi di Kota 

Surabaya. Peningkatan kualitas kinerja pelayanan di Hotel Novotel Samator 

Surabaya Timur khususnya di bagian Housekeeping Departemen sangatlah 

penting, agar tamu dapat merasa nyaman ketika berada dihotel dan agar bisa 

meningkatkan kepuasan tamu juga pendapatan di Hotel Novotel Samator 

Surabaya. 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 pelayanan yaitu : Reliability, Responsiveness, Assurance, 

Empathy, dan Tangible yang dilihat dari sudut pandang konsumen, sedangkan 

penelitian penulis lebih berfokus kepada kinerja/upaya seorang Room Attendant 

dalam melaksanakan kegiatannya yang bertujuan untuk memenuhi kualitas 

pelayanan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Room Attendant dalam meningkatkan 

kualitas kinerja pelayanan di Hotel Novotel Samator Surabaya Timur? 

2. Bagaimana upaya karyawan Room Attendant dalam meningkatkan kualitas 

kinerja pelayanan di Hotel Novotel Samator Surabaya Timur? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh karyawan Room 

Attendant dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan di Hotel 

Novotel Samator Surabaya Timur. 

2. Untuk mengetahui upaya karyawan Room Attendant dalam meningkatkan 

kualitas kinerja pelayanan di Hotel Novotel Samator Surabaya Timur. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Mahasiswa / Penulis : 

a. Untuk melatih penulis dalam berpikir secara logis dan kritis pada saat 

membuat topik yang diteliti 

b. Sebagai tambahan ilmu dan wawasan penulis untuk membandingkan 

suatu teori dengan teori lainnya dengan fakta yang ada di lapangan. 

2. Manfaat bagi pihak Hotel : 

a. Untuk mengetahui sejauh mana upaya karyawan Room Attendant 

dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan. 

b. Sebagai wawasan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi 

oleh karyawan Room Attendant dalam meningkatkan kualitas kinerja 

pelayanan. 

3. Manfaat bagi pembaca : 

a. Berguna untuk menambah wawasan tentang kualitas pelayanan Room 

Attendant. 

b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang dunia perhotelan. 

4. Manfaat bagi D3 Manajemen Perhotelan  : 

a. Untuk menambah wawasan pengalaman di bidang Housekeeping. 

b. Sebagai referensi bacaan untuk topik penelitian. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Housekeeping Department 

Hotel mempunyai beberapa departemen-departemen yang memiliki tugas dan 

tanggung jawab setiap departemen yang bertujuan untuk menunjang kelancaran 

proses operasional di hotel, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung 
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jawabnya masing-masing sesuai dengan departemen. Salah satu departemen yang 

ada dihotel adalah housekeeping. Menurut Agusnawar (2002:20) ‘housekeeping 

adalah bagian departemen yang bertugas mengatur atau menata peralatan, 

menjaga kebersihan, memperbaiki kerusakan, dan memberi dekorasi dengan 

tujuan agar rumah (hotel) tersebut tampak rapi, bersih, menarik dan 

menyenangkan bagi penghuni atau tamu yang menginap’. Sedangkan menurut 

Bagyono (2008:17 dalam Putri, Emmita Devi & Wicaksono, Fajar, 2015) 

‘housekeeping berasal dari kata house yang berarti rumah dan keeping yang 

berarti memelihara, merawat dan menjaga. housekeeper adalah orang yang 

bertugas menjaga, merawat serta memelihara rumah yang dalam ini adalah hotel. 

housekeeping department adalah suatu bagian dari hotel yang bertanggung jawab 

atas kebersihan, kerapian, kelengkapan, dan keamanan, baik di dalam kamar 

maupun semua area hotel, dengan mutu pelayanan yang baik terhadap tamu yang 

menginap di hotel’. Untuk menjaga kelancaran aktifitas sehari-hari dan memenuhi 

seluruh area tugasnya, housekeeping dibagi dalam beberapa seksi. Menurut 

Rumekso (2002:7) ‘untuk menunjang kelancaran tugas sehari-hari, housekeeping 

department dibagi menjadi beberapa seksi menurut areal tugas masig-masing 

yaitu: 

1. Floor Section (Room Section) 

Floor section sering disebut juga room section. Tugas pokok dari bagian 

ini ialah menjaga kebersihan, kerapian, keindahan, kenyamanan, dan 

kelengkapan kamar-kamar tamu. Tugas tersebut dikerjakan langsung oleh 

seorang room boy (pramugraha). 

2. Public  Area Section 

Tugas pokok public area section ini ialah menjaga kebersihan, kerapian, 

keindahan, dan kenyamanan seluruh area hotel, baik yang ada diluar 

gedung maupun di dalam Gedung kecuali kamar hotel. Public area ini 

dibagi menjadi beberapa subseksi yaitu sebagai berikut : 

1) Houseman Subsection yang mempunyai areal tugas pembersihan lobby 

area, toilet, corridor, dan salasar, employee area, food and beverage 

outlet. 
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2) Garden Subsection yang bertugas mengatur dan memelihara seluruh 

taman yang ada di hotel, baik yang ada di dalam maupun di luar 

gedung. 

3) Sport and Recreation Subsection yang mempunyai areal tugas di 

semua fasilitas sport dan rekreasi di hotel tersebut, seperti swimming 

pool, tennis court fitness, dan lain-lainnya. 

3. Linen Section 

Linen section sangat penting peranannya dalam operasional hotel karena 

mempunyai tugas dan tanggung jawab atas semua linen hotel tersebut. 

Keluar masuknya linen dari setiap bagian / department diatur oleh linen 

section ini. 

4. Laundry Section 

Laundry section adalah salah satu bagian di dalam Housekeeping 

Department yang bertanggung jawab atas semua cucian yang dikirim 

kepadanya’. 

 

1.5.2 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 di hotel’. 

Berdasarkan pengertian para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

Room attendant adalah petugas yang bertanggung jawab atas kebersihan, 
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kerapian, keindahan kamar tamu serta menyediakan kebutuhan tamu selama di 

hotel. 

Menurut Agusnawar (2002) room attendant mempunyai tugas dan tanggung 

jawab antara lain : 

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 : 

1) 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. 

2) Periksa seluruh ruangan barangkali ada barang tamu yang 

tertinggal, jika ada segera laporkan ke office housekeeping. 

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

4) Membuka night curtain dan jendela. 

5) Melakukan stripping sampai seluruh ruangan baik yang terdapat 

pada ashtray maupun yang berserakan di lantai lalu buang ke 

garbage humper yang ada di trolley. 

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

7) Stripping linen kotor yang terdapat di kamar maupun kamar mandi. 

8) Proses making bed. 

9) Membersihkan kamar mandi 

10) Melengkapi guest supplies untuk kamar maupun kamar mandi. 
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11)  Dusting seluruh furniture yang ada di dalam kamar dengan 

menggunakan dust cloth dan chemical. 

12) Vacuum seluruh ruangan dimulai dari sudut yang terjauh dari pintu 

sampai keluar kamar. 

13) Memeriksa semua kelengkapan guest supplies baik yang ada di 

kamar mandi maupun yang ada dikamar. 

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

semprotkan by fresh dalam ruangan. 

15) Setelah semua lengkap dan bersih. Lakukan pengecekan kembali 

apakah sudah benar-benar bersih dan tidak meninggalkan sampah. 

16) Menutup pintu. 

17) Mengisi room boy control sheet. 

7. Melakukan turn down service dan membersihkan kamar yang late 

check-out, membantu pengiriman laundry yang bersih. 

8. Membuat room attendant report dan mengembalikan kunci pada saat 

akhir penugasan. 

9. Melaporkan kepada Floor Supervisor atau Order taker jika ada barang 

tamu yang tertinggal. 

10. Menjaga penggunaan dan pemakaian atas biaya yang dikeluarkan 

untuk penggunaan guest supplies dan cleaning supplies. 

Menurut Sailendra (2015:11) ‘SOP adalah panduan yang digunakan untuk 

memastikan kegiatan operasional suatu organisasi agar dapat berjalan dengan 

lancar’. Agar kamar yang dijual dapat memuaskan tamu, maka kamar harus 

mempunyai syarat atau klasifikasi tertentu, yaitu : 

1. Cleanliness, yaitu kebersihan yang ada di dalam Guest room harus betul-

betul diperhatikan oleh petugas yang bertanggung jawab dalam ruangan 

tersebut, baik kebersihan ruangan dan barang-barang yang langsung 

digunakan tamu. 
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2. Comfortable, adalah suasana yang terasa nyaman dan menyenangkan. Hal 

ini dapat tercapai jika fasilitas-fasilitas yang ada dalam ruangan (missal: 

furniture, bed) serasi dengan kondisi kamar. 

3. Attractive, yaitu adanya keharmonisan suasana kamar, misal antara warna 

gambar atau lukisan yang ada di dalam kamar senada dengan penataan dari 

kamar tersebut sehingga ada kesan satu kesatuan dalam dekorasi interior 

kamar. 

4. Safety, yaitu dimana tamu merasa terjamin bahwa tidak akan terjadi 

kecelakaan dalam kamar (misal: tersengat listrik, bathroom licin, hingga 

terpeleset dan lain-lain), yang maupun kehilangan atas barang-barang yang 

dibawanya. 

Tamu yang merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh pengelola 

hotel akan membuat tamu-tamu merasa betah untuk menempati kamar-

kamar atau ruangan-ruangan umum yang terdapat di suatu hotel. 

Agusnawar, (2002:72 dalam Khairudin Suwardi dan Wisnu Hadi, 2012) 

 

1.5.3 Kinerja Karyawan 

Menurut Mangkunegara (2001:67) ‘kinerja adalah hasil kerja yang secara 

kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seorang karyawan atau pegawai 

dalam mengemban tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan 

kepadanya’. Sedangkan menurut Siswanto dalam Sandy (2015:11) ‘kinerja ialah 

prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan 

yang diberikan kepadanya’. Rivai dalam Sandy (2015:12) memberikan pengertian 

bahwa ‘kinerja atau prestasi kerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target, 

atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati 

bersama’.  
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Berdasarkan pengertian kinerja dari beberapa pendapat diatas, kinerja dapat 

diartikan sebagai suatu hasil kerja yang telah dilakukan oleh seseorang atau 

karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan 

kepadanya. Dengan kata lain, kinerja dapat diartikan sebagai suatu kesediaan dari 

individu ataupun kelompok individu untuk dapat melakukan tugasnya serta 

menyelesaikannya sesuai dengan tanggung jawab dan dengan seperti yang 

diharapkan. 

Kinerja seorang karyawan dengan karyawan yang lainnya dalam perusahaan 

tentunya berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Menurut Wirawan, (2009 dalam Sugianti, 2017) ada 3 faktor yang mempengaruhi 

kinerja, yaitu : 

1. Faktor internal pegawai 

Faktor internal pegawai meliputi kompetensi, pengetahuan (pendidikan), 

bakat, pengalaman kerja, keadaan fisik dan psikologis, motivasi kerja, 

semangat kerja, kepuasan kerja. 

2. Faktor lingkungan internal organisasi 

Faktor lingkungan internal organisasi meliputi penggunaan teknologi, 

sistem manajemen, kompensasi, kepemimpinan, iklim kerja, sumberdaya 

pendukung, teman sekerja, dan pelatihan. 

3. Faktor lingkungan eksternal organisasi 

Lingkungan eksternal organisasi meliputi kehidupan ekonomi, kehidupan 

politik, kehidupan sosial, budaya, dan agama masyarakat. 

 

1.5.4 Kualitas Pelayanan 

Menurut Kotler (2002:83) ‘definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun’. 

Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen itu sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa ‘perilaku tersebut 



 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

12 
TUGAS AKHIR KINERJA KARYAWAN ROOM... ARDIT BUDI S 
 

dapat terjadi pada saat sebelum dan sesudah transaksi’. Sedangkan menurut 

Sinambela (2014:4) ‘pelayanan adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 

seseorang atau menyediakan keperluan orang. Pelayanan juga merupakan suatu 

kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar 

seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan 

pelanggan. Pelayanan sebagai hal, cara atau hasil pekerjaan yang melayani’. 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2005:110) ‘kualitas didefinisikan sebagai 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, 

proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan’. Sedangkan 

menurut Rangkuti (2003:28) mendefinisikan bahwa ‘kualitas pelayanan 

merupakan penyampaian pelayanan yang akan melebihi tingkat kepentingan 

pelanggan’. 

Lewis & Booms dalam Tjiptono & Chandra (2011:180) berpendapat bahwa 

‘kualitas layanan sebagai ukuran seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan 

mampu terwujud sesuai harapan pelanggan’. Sama seperti yang telah diungkapkan 

oleh Tjiptono (2011:157) ‘kualitas layanan itu sendiri ditentukan oleh kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan sesuai dengan 

ekspektasi pelanggan’. 

Menurut Parasuraman dalam Tjiptono (2011:157) ‘terdapat faktor yang 

mempengaruhi kualitas sebuah layanan adalah expected service (layanan yang 

diharapkan) dan perceived service (layanan yang diterima). Jika layanan yang 

diterima sesuai bahkan dapat memenuhi apa yang diharapkan maka jasa dikatakan 

baik atau positif. Jika perceived service melebihi expected service, maka kualitas 

pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya, apabila perceived 

service lebih jelek dibandingkan expected service, maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan negatif atau buruk. Oleh sebab itu, baik tidaknya kualitas pelayanan 

tergantung pada kemampuan perusahaan dan staffnya untuk memenuhi harapan 

pelanggan secara konsisten’. 
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1.5.5 Pelayanan Prima (Service Excellent) 

Pelayanan prima (Service Excellent) adalah ‘suatu pelayanan yang terbaik 

dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan 

prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan 

yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan 

harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat’ (Maddy, 2009:8). Pendapat lain 

menyatakan bahwa layanan prima adalah ‘pelayanan dengan standar kualitas yang 

tinggi dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, 

secara konsisiten dan akurat’ (Rahmayanty, 2013:18). 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan definisi dari pelayanan 

prima (Service Excellent) adalah sebuah pelayanan yang memenuhi standar 

kualitas dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan secara konsisten dan 

akurat, pelayanan tersebut melebihi ekspetasi dan kebutuhan pelanggan untuk 

mewujudkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. 

 

1.5.6 Konsep Pelayanan Prima (Service Excellent) 

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). 

1. 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. 

2. Perhatian (Attention)  
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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. 

3. 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.  

4. Kemampuan (Ability)  

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.  

5. 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. 

6. 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 
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kepribadian, penampilan, perilaku, komunikasi, pengetahuan, dan 

penyampaian.  

Konsep layanan prima tersebut terdiri dari hal - hal berikut ini (Pendit, 2004:51) :  

1. Pribadi prima tampil ramah  

2. Pribadi prima tampil sopan  

3. Pribadi prima tampil yakin  

4. Pribadi prima tampil rapi  

5. Pribadi prima tampil ceria  

6. Pribadi prima senang memaafkan  

7. Pribadi prima senang bergaul  

8. Pribadi prima tampil belajar dari orang lain  

9. Pribadi prima senang dalam kewajaran  

10. 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 

1.6.1 Lokasi Dan Jadwal Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Hotel Novotel Samator Surabaya Timur yang 

berlokasi di Raya Kedung Baruk No. 26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, 

Kota Surabaya, Jawa Timur, 60298. 

2. Jadwal Penelitian 

 

Tabel 2.1 Jadwal Penelitian 

No Kegiatan Desember Januari Februari Maret April Mei 

2019 2020 2020 2020 2020 2020 
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3. Alasan Memilih Lokasi Penelitian 

Alasan dipilihnya Novotel Samator Surabaya Timur adalah sebagai tempat 

dilaksanakannya Praktek Kerja Lapangan juga merupakan hotel dengan letak 

yang strategis dan mudah dijangkau. Selain itu, Novotel Samator juga 

merupakan bagian dari jaringan hotel terbesar di dunia dibawah Accor Hotels. 

 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik/cara yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini penulis 

memilih jenis penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005:6) ‘penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah’. 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mempergunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut :  

1 Persiapan 

Penelitian 

      

2 Pelaksanaan 

Penelitian 

      

3 Penulisan 

Laporan 

Penelitian 

      

4 Penyerahan 

Laporan 

Penelitian 
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1. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab dengan maksud tertentu 

yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara atau (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan (Moleong, 

2014:186). Dalam melakukan wawancara yang harus dilakukan pertama kali 

yaitu menentukan narasumber terpercaya yang akan diwawancarai dan 

mempersiapkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat. Tujuan 

wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi data terpercaya dari 

narasumber untuk objek penelitian penulis. 

2. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan atau observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau 

objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari 

sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui 

sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk 

melanjutkan ke suatu penelitian (Sumber:www.id.wikipedia.org). Guba dan 

Lincoln dalam Moleong (2014:174) menyatakan ‘salah satu alasan 

penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif adalah 

memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang terjadi pada 

saat penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang 

terjadi pada keadaan sebenarnya’. 

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipan, dimana pada 

pelaksanaannya peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang 

sedang diamati. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-

dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-

sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, 

dan sebagainya (Sumber:id.wikipedia.org). Dalam penelitian ini, penulis 
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menggunakan metode dokumentasi berupa record dan foto. Penulis juga bisa 

mendapatan data dari hasil penelitian sebelumnya yang sudah teruji. Data-data 

tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian. 

4. Studi Kepustakaan (Literatur) 

Danial dan Warsiah (2009:80) menjelaskan ‘studi literatur adalah 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah 

buku-buku, majalah, liflet, yang berkenaan dengan masalah dan tujuan 

penelitian’. Penulis menggunakan teknik ini dalam penelitian dengan tujuan 

mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang 

sedang diteliti sebagai bahan dalam pembahasan penelitian. 

 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Dalam melakukan analisa data penelitian, penulis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yaitu penulis menulis hasil observasi terhadap suatu objek 

penelitian dan menuliskan hasil wawancara dengan memberikan uraian suatu data 

secara deskriptif, memilah-milah hasil wawancara secara teliti dan sesuai dengan 

urutan kejadian penelitian, menganalisa dan memeriksa kembali data penelitian, 

membandingkan data penelitian dengan teori-teori yang diperoleh, dan 

memberikan kesimpulan serta saran dari sudut pandang penulis pada hasil 

penelitian. 

Hasil penelitian data yang diperoleh melalui proses wawancara, dan studi 

kepustakaan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Data penelitian yang telah diperoleh harus diseleksi terlebih dahulu. 

2. Memilah-milah mana data primer, data sekunder, dan data 

penunjang/pendukung yang didapat melalui wawancara dari hotel tempat 

dilaksanakannya penelitian tersebut. 

3. Hasil data dan informasi yang diperoleh kemudian dikelompokkan untuk 

mengetahui penting atau tidaknya data yang telah didapat tersebut. 
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4. Hasil data-data tersebut kemudian dianalisa dan dikelompokkan sesuai 

dengan permasalahan-permasalahan yang dapat membantu dalam 

pemecahan suatu masalah dan dapat dibuat kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


