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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Perkembangan dunia pariwisata saat ini semakin berkembang pesat seiring 

dengan laju perekonomian dunia. Pariwisata Indonesia memiliki potensi yang sangat 

besar dan tidak hanya sebagai prioritas penghasil devisa namun pariwisata akan melaju 

menjadi andalan utama devisa negara. Untuk lima tahun ke depan, sektor pariwisata 

diprediksi menjadi “core economy” dan penyumbang perdagangan luar negeri terbesar 

di Indonesia. Menteri Pariwisata Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc mengatakan sektor 

pariwisata bagi Indonesia saat ini sudah menjadi core ekonomi yang menyumbang 

devisa sangat besar bagi perekonomian nasional dikarenakan pariwisata telah 

memberikan dampak perekonomian yang cukup signifikan dan membuka lapangan 

pekerjaan yang luas. Dengan demikian, pantaslah jika disebut pariwisata sebagai “core 

economy”. Pemerintah yang melampaui CPA (minyak sawit mentah) saat ini telah 

menunjuk sektor pariwisata sebagai bidang utama penyumbang ekonomi negara. 

Indonesia memiliki ribuan tujuan, baik yang sudah populer dan juga yang belum 

dieksplorasi secara optimal. Selain itu, bukan tidak mungkin dunia pariwisata akan 

menjadi pusat pendapatan negara yang baru. Pertumbuhan infrastruktur masih terus 

dikembangkan. Berdasarkan data dari World Travel & Tourism Council, Indonesia 

menempati peringkat kesembilan di dunia, nomor ketiga di Asia dan nomor pertama 

kawasan Asia Tenggara yang tercepat di dunia di bidang pariwisata. The Telegraph, 
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merupakan perusahaan media Inggris juga telah mengakui pencapaian di sektor 

pariwisata yang menyebut Indonesia sebagai “The Top 20 Fastest Growing Travel 

Destinations” (kemenparekraf.go.id, Selasa, 15 Oktober 2019). 

Pengembangan pariwisata di Indonesia juga sudah menjadi tujuan yang terlihat 

jelas dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Khususnya 

pada Pasal 4, menyebutkan “Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia 

bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha 

pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan negara”. 

Sedangkan pariwisata sendiri merupakan “aktivitas perjalanan yang dilakukan 

sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan 

untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, 

menghabiskan waktu senggang atau libur dan tujuan-tujuan lainnya” (Koen Meyers: 

2009). 

Selain itu penciptaan pariwisata juga bertujuan untuk menggabungkan dan 

menggunakan keindahan alam dan budaya Indonesia. Ini berarti bahwa pertumbuhan 

pariwisata di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kapasitas pendukung pariwisata 

Indonesia. Keragaman budaya Indonesia sangat menarik dengan kehadiran 

kepercayaan, adat istiadat khusus dan seni milik setiap suku di Indonesia adalah sumber 

keanekaragaman budaya. Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 

(IKP), Kementerian Komunikasi & Informatika RI, Freddy H. Tulung (2013), “bangsa 

Indonesia memiliki 742 bahasa atau dialek, terdiri atas berbagai suku bangsa dan sub 
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suku bangsa, jumlahnya tidak kurang dari 478 suku bangsa. Kekayaan dan 

keanekaragaman budaya dan bahasa itu ketika menyatu benar-benar melahirkan 

keindahan”. Indonesia mempunyai banyak sekali tempat wisata yang bisa kita kunjungi 

dimulai dari Sabang sampai Merauke. Bentang alam yang mempesona yang dimiliki 

Indonesia memberikan pengunjung pengunungan alami, pedesaan, serta atraksi pesisir. 

Bali yang merupakan salah satu pusat pertumbuhan pariwisata, dikarenakan 

mempunyai berbagai sumber keanekaragaman pariwisata memainkan peran penting 

dalam pengembangan pariwisata Indonesia. 

Gambar 1.1 Data Wisatawan Asing Tahun 2020 
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Gambar 1.2 Data Wisatawan Domestik Tahun 2020 

Pariwisata di Bali ini sangat terkenal baik di Indonesia maupun di luar negeri. 

Tidak sedikit penghargaan yang didapat oleh Pulau Bali, salah satu contohnya adalah 

bali untuk ketiga belas kalinya meraih penghargaan internasional sebagai The Best 

Island in Asia Pacific versi Destin Asian Magazine Readers’ Choice Awards 2018 dan 

Bali juga mendapatkan The Best Destination in The World 2017 oleh TripAdvisor. 

Pariwisata Bali meningkat dengan cepat karena ada berbagai tempat wisata di pulau 

ini. Daya tarik wisata yang meliputi kesenian tradisional, adat istiadat, arsitektur 

tradisional khas dan tentunya alam adalah semua di antara banyak wisata yang ada di 

Bali. Pertumbuhan pariwisata di Bali yang berdasarkan pada budaya Bali yang berakar 

terutama dalam agama hindu, menimbulkan penggalian, pemeliharaan, dan 
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pengembangan pada aspek budaya, terutama seni, monument peninggalan bersejarah 

dan adat istiadat. Ini jelas memiliki manfaat ganda yaitu meningkatkan pendapatan 

masyarakat lokal dari kegiatan ini dan akan mempertahankan unsur kebudayaan itu 

sendiri. Selain budaya Bali juga mempunyai wisata alam trofis meliputi gunung, bukit, 

sawah terasering, dan sungai semuanya menawarkan keunikan dan ciri khas tersendiri. 

Pariwisata juga tidak lepas dari akomodasi, dikarenakan wisatawan tentunya akan 

membutuhkan akomodasi untuk memenuhi kegiatan wisata. Bali yang menjadi tujuan 

utama para wisatawan mempunyai beberapa akomodasi yang tidak sulit untuk 

ditemukan, seperti guest house, villa, dan hotel. Hotel adalah salah satu akomodasi 

yang sering dijumpai di Bali, dan mempunyai berbagai macam jenis menurut 

kepentingan wisatawan. Ini pasti akan memiliki pengaruh baik pada dunia pariwisata 

di Bali, karena wisatawan dapat memilih berbagai jenis hotel sesuai dengan prioritas 

dan spesifikasi mereka. 

Hotel di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai 

“bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan 

tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan dan juga bentuk akomodasi yang 

dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, 

penginapan, makan dan minum”.  Setiap kota di Bali mempunyai jenis hotel yang 

berbeda-beda dikarenakan beragam kebutuhan, lokasi serta jenis dan karakter 

pengunjung. Berdasarkan peraturan pemerintah, yaitu SK: Kep-22/U/VI/78 oleh Dirjen 
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Pariwisata disebutkan bahwa hotel berdasarkan lokasinya, dibagi menjadi City Hotel, 

Urban Hotel, Suburb Hotel dan Resort Hotel. 

“Resort adalah sebuah kawasan yang terencana, tidak hanya sekedar untuk 

menginap tetapi juga untuk istirahat dan rekreasi” (Chuck, 1988).  Ini yang membuat 

Resort Hotel menjadi hotel yang menarik, dengan memadukan alam dan budaya yang 

ada di Bali, membuat hotel itu sendiri tidak hanya sebagai tempat peristirahatan tetapi 

juga sebagai tempat rekreasi yang disegani para wisatawan. Resort Hotel biasanya 

terletak di luar kota, di pegunungan, di pantai, di tepi danau atau di daerah untuk liburan 

yang cukup panjang. “Resort adalah tempat menginap dimana mempunyai fasilitas 

khusus untuk kegiatan bersantai dan berolahraga seperti tenis, golf, spa, tracking, dan 

jogging, bagian concierge yang berpengalaman dan mengetahui betul lingkungan 

resort, bila ada tamu yang mau berkeliling menikmati keindahan alam di sekitar resort 

tersebut” (Nyoman: 1999). Resort Hotel sangat banyak ditemukan di Bali, terutama di 

bagian selatan seperti Nusa Dua. Nusa Dua yang merupakan kawasan yang mendukung 

Resort Hotel dan terkenal sebagai tujuan wisata mewah di Bali. Dirancang dengan baik 

di bidang wisata dengan arsitektur pepohonan dan akses dari semua hotel ke kawasan 

wisata dengan berjalan kaki. Resort Hotel yang berjajar seperti The Apurva Kempinski 

Bali, The St. Regis Bali Resor, The Laguna, dan The Ritz-Carlton Bali. The Ritz-

Carlton Bali adalah salah satu hotel resort yang akan dibahas penulis yang terletak di 

ujung selatan Bali, di Sawangan, Nusa Dua. 
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The Ritz-Carlton Bali, resort mewah ini menjadikan lingkungan hotel tidak 

hanya sebagai akomodasi saja, tetapi menjadikan tempat tersebut selayaknya tempat 

wisata itu sendiri. Dengan villa mewah yang memiliki kolam renang pribadi, taman 

yang rimbun, dan pemandangan yang menakjubkan. Kapel pernikahan yang tertutup 

kaca di sepanjang pantai adalah perwujudan yang sangat modern dari struktur klasik. 

Dan makanan disertai dengan angin laut yang lembut dan aroma bunga kamboja. 

Sejalan dengan fasilitas-fasilitas yang ada, The Ritz-Carlton Bali juga menerapkan 

pelayanan prima. Terlebih, pelayanan sendiri merupakan jiwa atau simbol dari 

hospitality. 

Menurut Sampara dalam Sinambela (2011:5) “pelayanan adalah suatu kegiatan 

atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan 

orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan”. Sedangkan 

pelayanan prima adalah “pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu 

mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, secara konsisiten dan 

akurat” (Rahmayanty, 2013: 18). Secara umum, pelayanan prima ditujukan untuk 

memberikan layanan untuk menjangkau dan memuaskan pelanggan sehingga manfaat 

maksimum dapat diperoleh oleh klien. Dalam pelayanan prima, yang harus dilakukan 

oleh semua departemen yang ada di The Ritz-Carlton Bali yang paling berpengaruh 

adalah departemen front office. Dikarenakan front office adalah departemen yang 

sangat sering berhadapan dengan tamu. 
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“Front office berasal dari bahasa Inggris front/depan, dan office/kantor. Jadi 

Front Office adalah Kantor Depan. Dalam konteks pengertian hotel, kantor depan 

merupakaan sebuah departemen dihotel yang letaknya dibagian depan. Tepatnya tidak 

begitu jauh dari pintu depan hotel atau lobby. Area ini merupakan tempat yang paling 

sibuk di hotel. Dengan lokasi dibagian depan maka Front Office termasuk departemen 

yang paling mudah dicari dan dilihat oleh tamu” (Bagyono, 2006: 21). Front office di 

The Ritz-Carlton Bali mempunyai beberapa section dan salah satunya adalah Guest 

Service Section. Guest service section di The Ritz-Carlton Bali merupakan ujung 

tombak di front office, dikarenakan guest service merupakan section yang bertugas 

melayani tamu dimulai dari menyambut, mengawal, dan memberikan ucapan selamat 

tinggal yang hangat. 

 Guest Service Section di The Ritz-Carlton Bali merupakan bagian yang 

menyambut pengunjung dan membuat mereka merasa nyaman pada saat kedatangan. 

Memberikan layanan kepada pelanggan saat check-in dan check-out maupun in house 

guest. Maka perlu diterapkan tugas dan tanggung jawab yang benar sesuai dengan 

prosedur operasional standar yang telah diterapkan. Prosedur operasional standar 

adalah dokumen yang berisi seperangkat pedoman tertulis terperinci tentang berbagai 

prosedur manajemen kantor, termasuk bagaimana melakukannya, waktu produksi, 

tempat produksi dan para aktor yang mengambil bagian dalam pekerjaan (Insani, 2010: 

1).  Tugas dan tanggung jawab guest service section di The Ritz-Carlton Bali juga 

merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan, agar pekerjaan yang dilakukan 
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dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tidak hanya baik dan tepat waktu, 

dukungan pelanggan yang efektif harus dicapai untuk membangun keuntungan. 

pelayanan prima juga merupakan faktor kunci untuk sukses di dunia perhotelan. 

Pelayanan prima adalah “pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu 

mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan setiap saat, secara konsisiten dan 

akurat” (Rahmayanty, 2013: 18). Jadi tidak hanya melayani secara standar tetapi juga 

melayani tamu dengan cara melebihi ekspetasi tamu yang menimbulkan kepuasan 

tamu. Layanan terbaik memberikan loyalitas pelanggan sehingga para tamu dapat 

kembali setelah itu sambil memilih produk yang sama. 

 Namun, dalam beberapa kasus di beberapa hotel, penulis memperhatikan 

bahwa masih ada pelayanan yang kurang memuaskan kepada tamu, seperti tidak 

menggunakan prosedur standar operasional dengan baik dalam melayani tamu dan 

kurangnya perhatian yang diberikan kepada tamu. The Ritz-Carlton Bali mempunyai 

keunikan tersendiri dalam melayani tamu, guest service yang merupakan peranan 

penting dalam front office juga menerapkan keunikan tersebut. Dari permasalahan di 

atas penulis akan membagi informasi mengenai peranan penting Guest Service Section 

dalam mewujudkan pelayanan prima di The Ritz-Carlton Bali.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, maka rumusan masalah yang 

disusun adalah: 
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1. Peran guest service section dalam mewujudkan pelayanan prima di The Ritz-

Carlton Bali? 

2. Bagaimana penerapan prosedur operasional standar guest service section dalam 

melayani tamu di The Ritz-Carlton Bali? 

3. Bagaimana pelayanan prima guest service section dalam melayani tamu di The 

Ritz-Carlton Bali?  

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui peran guest service section dalam mewujudkan pelayanan 

prima di The Ritz-Carlton Bali. 

2. Untuk mengetahui penerapan prosedur operasional standar guest service 

section dalam melayani tamu di The Ritz-Carlton Bali. 

3. Untuk mengetahui pelayanan prima guest service section dalam melayani tamu 

di The Ritz-Carlton Bali. 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan, diantaranya: 

1. Manfaat Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang guest service 

section dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan agar penulis dapat 

bersaing di dunia kerja, khususnya di dunia perhotelan. 

2. Manfaat Bagi Fakultas 
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Dapat menciptakan hubungan yang baik antara fakultas dan hotel serta agar 

fakultas dapat membandingkan mata kuliah saat ini dengan kegiatan di hotel 

melalui laporan yang dibuat. 

3. Manfaat Bagi Hotel 

Adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara hotel dan institusi 

pendidikan agar lebih dikenal luas dan mendapatkan tenaga kerja tambahan 

untuk membantu pihak hotel dalam operasionalnya. 

4. Manfaat Bagi Pembaca 

Memberikan pandangan bagi pembaca dalam dunia kerja khususnya perhotelan 

serta sebagai referensi tugas akhir. 

 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Pelayanan 

 Pelayanan menurut Moenir (2010:26) adalah “kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi melalui 

sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi 

kepentingan orang lain sesuai dengan haknya”. Sedangkan menurut Groonros 

(1990:27) dalam Ratminto dan Atik (2005:2) pelayanan adalah operasi atau 

serangkaian kegiatan yang tidak dapat disentuh atau tidak terlihat sebagai 
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akibat dari kontak klien dengan karyawan atau sesuatu yang ditawarkan oleh 

penyedia layanan perusahaan untuk menyelesaikan masalah bisnis atau 

pelanggan. 

 Sedangkan menurut Sampara dalam Sinambela (2011:5) pelayanan 

adalah operasi atau serangkaian aktivitas yang berlangsung secara fisik dan 

memberikan kepuasan pelanggan, dalam kontak langsung antara seseorang 

dengan orang lain dan komputer. Atas dasar berbagai pendapat yang diberikan, 

peneliti menyimpulkan bahwa layanan adalah operasi yang dilakukan sesuai 

dengan prosedur dan metode yang telah ditentukan oleh individu atau 

sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan orang lain. The Ritz-Carlton 

mempunyai pelayanan yang berperdoman pada three steps of service yaitu 

sebagai berikut: 

1. A warm and sincere greeting. Use the guest’s name. 

Menyapa tamu dengan hangat dan tulus dengan menggunakan nama 

tamu. Diikuti dengan postur tubuh yang sesuai dan nada bicara yang 

baik. Tidak lupa senyum, menggunakan kontak mata, dan 

menawarkan nama kita. 

2. Anticipation and fulfillment of each guest’s needs. 

Membantu dan menampung dalam memenuhi permintaan tamu dan 

meyakinkan bahwa semua kebutuhan tamu terpenuhi. Proaktif 

dalam menentukan kebutuhan tamu bahkan sebelum mereka 
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menyatakannya dan tetap menggunakan bahasa tubuh dan nada 

bicara yang sesuai. 

3. Fond farewell, give a warm good-bye and use the guest’s name. 

Mencari umpan balik tentang pengalaman tamu selama menginap 

dan menanyakan apakah ada hal lain yang kita lakukan untuk 

membantu. Mengekspresikan apresiasi untuk bisnis para tamu dan 

mengundang tamu kembali (pada saat keberangkatan). 

1.5.2 Prosedur Operasional Standar 

 Prosedur operasional standar menurut Insani (2010:1) adalah dokumen 

yang berisi seperangkat pedoman tertulis terperinci tentang berbagai prosedur 

manajemen kantor, termasuk bagaimana melakukannya, waktu produksi, 

tempat produksi dan para aktor yang mengambil bagian dalam pekerjaan. 

Sedangkan menurut Sailendra (2015:11) prosedur operasional standar 

digunakan untuk memastikan bahwa suatu agen atau perusahaan berjalan 

dengan lancar. Dengan begitu dapat diartikan bahwa prosedur operasional 

standar adalah proses yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan karyawan. Prosedur 

operasional standar di guest service section: 

1. Acknowledge & Direct the Cars 
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Menyadari dan mengarahkan mobil yang masuk ke The Ritz-

Carlton ke lobi, ini agar tidak membuat tamu yang akan datang 

kebingungan. 

2. Smile & Welcoming Posture 

Senyum dan menggunakan postur tubuh yang tegak untuk 

menyambut tamu. 

3. Open Car Doors & Greet Warmly 

Membukakan pintu untuk tamu dan memberikan salam selamat 

datang yang hangat. 

4. Introduce Your Name & Ask Visit Reason 

Memperkenalkan diri kepada tamu, yaitu nama dan dari section apa. 

Lalu menanyakan alasan datang ke The Ritz-Carlton. 

5. Ask Reservation Name & Provide Ticket 

Menanyakan nama reservasi tamu sembari membawa luggage ticket 

untuk mendata barang bawaan yang akan dibawa ke kamar tamu 

tersebut. 

6. Use Guest Name 

Menggunakan nama tamu saat berbicara, tetapi tidak berlebihan 

dalam menggunakan nama tamu. 

7. Confirm Total Luggage & Explain Process Delivery 

Mengkonfirmasi jumlah barang bawaan dan menjelaskan bahwa 

barang bawaan akan dikirim ke kamar tamu tersebut. 
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8. Escort, Use Guest Name & Introduce to Front Desk 

Mengawal tamu ke front desk, dan memperkenalkan karyawan front 

desk ke tamu. 

9. Fond Farewell, Use Guest Name & Your Name 

Mengucapkan salam seperti semoga harimu menyenangkan dan 

memberitahu nama sekali lagi. 

10. Offer further Assistance or Anticipate Guest Needs 

Menawarkan bantuan lebih lanjut dan mengantisipasi kebutuhan 

tamu. 

1.5.3 Pelayanan Prima 

 “Pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam 

memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Pelayanan yang memenuhi 

standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan 

kepuasan pelanggan atau masyarakat” (Maddy, 2009: 8). Sedangkan menurut 

Rahmayanty (2013:18) pelayanan prima adalah “pelayanan dengan standar 

kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan 

setiap saat, secara konsisiten dan akurat”. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

prima adalah melakukan pelayanan terbaik untuk pelanggan atau konsumen 

sehingga menimbulkan rasa puas. Secara umum, layanan yang sangat baik 

ditujukan untuk memberikan layanan untuk menjangkau dan memuaskan 

pelanggan sehingga manfaat maksimum diperoleh oleh klien. 
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1.5.4 Tujuan Pelayanan Prima 

Terdapat beberapa tujuan pelayanan prima yaitu (Rahmayanty, 2013; 

12-13): 

a. Memberikan pelanggan dengan kepuasan dan kepercayaan. Nilai 

memungkinkan konsumen untuk mengembangkan hubungan positif dengan 

perusahaan. 

b. Kemudian ada layanan yang luar biasa dan semua keinginan atau 

kebutuhannya diperhitungkan dan dijadikan prioritas. 

c. Serta upaya diambil untuk menjaga agar pelanggan berkomitmen dengan 

barang atau jasa yang ditawarkan. 

1.5.5 Konsep Pelayanan Prima 

 Pengembangan dan implementasi pelayanan prima tidak dapat 

dipisahkan dari kemampuan untuk memilih pendekatan konseptual. Konsep 

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

pelayanan prima melalui harmonisasi konseptual Sikap (Attitude), Perhatian 

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

(Appearance), dan Tanggung jawab (Accountability). 

a. Sikap (Attitude) 
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Suatu perilaku yang harus ditekankan dengan melihat orang tersebut, yang 

melibatkan penampilan yang ramah dan harmonis, berpikir optimis, aman 

dan masuk akal dan penuh hormat 

b. Perhatian (Attention) 

Pertimbangan lengkap untuk konsumen diberikan kepada semua orang 

yang memperhatikan kebutuhan mereka dan yang ingin memberikan saran 

dan umpan balik. 

c. Tindakan (Action) 

Berbagai tindakan spesifik yang harus dilakukan untuk memberikan 

layanan pelanggan yang mencakup pelacakan semua permintaan 

pelanggan, mendokumentasikan harapan pelanggan, menegaskan kembali 

persyaratan pelanggan, mengatasi harapan pelanggan dan mengungkapkan 

rasa terima kasih dengan keyakinan bahwa pelanggan ingin kembali. 

d. Kemampuan (Ability) 

Keterampilan dan pengetahuan diperlukan untuk mendukung sistem 

layanan secara khusus yang melibatkan keterampilan di bidang pekerjaan 

yang diduduki, komunikasi yang efektif, pertumbuhan motivasi dan 

pertumbuhan hubungan masyarakat sebagai sarana untuk mempromosikan 

ikatan di dalam dan di luar organisasi atau bisnis. 

e. Penampilan (Appearance) 

Penampilan yang baik dari seseorang yang menunjukkan kepercayaan dan 

rasa hormat dari pihak lain yang bersifat fisik saja atau fisik atau non-fisik. 
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f. Tanggung Jawab (Accountability) 

Pendekatan kepada konsumen sebagai cara untuk memastikan bahwa 

kegagalan atau kekecewaan pelanggan dapat dicegah atau dikurangi. 

Oleh karena itu, pelayanan prima yang baik memerlukan A6, yaitu 

Sikap (Attitude), Perhatian (Attention), Tindakan (Action), Kemampuan 

(Ability), Penampilan (Appearance), dan Tanggung jawab (Accountability). 

1.5.6 Dimensi Pelayanan Prima 

Vincent Gespersz mengemukakan standar layanan telah diterbitkan 

dalam dimensi berikut: 

a. Ketepatan waktu layanan tergantung pada waktu tunggu dan operasi. 

b. Kualitas pelayanan sesuai dengan penerimaan atau kebenaran pelayanan 

c. Layanan nyaman dengan persetujuan perusahaan 

d. Kualitas layanan sejalan dengan tanggung jawab merawat keluhan 

pelanggan. 

e. Pelayanan yang dilayani serta fasilitas pendukung lainnya. 

f. Kualitas layanan berkenaan dengan tempat, ruang layanan, tempat parkir, 

detail dan pedoman lainnya. 

g. Kualitas layanan terkait dengan lingkungan, kebersihan, penantian, musik, 

pendingin ruangan, komunikasi, dan lainnya. (Maddy, 2009; 10). 

1.5.7 Proses dan Tahapan Pelayanan Prima 
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Proses dan tahapan pelayanan prima (Judiari, 2010; 106): 

a. Bicaralah dengan orang lain atau pelanggan dengan sikap positif. 

Langkah-langkah: pengenalan kebutuhan dasar manusia (pengertian), 

membaca harapan konsumen (perhatian), kontrol waktu layanan (waktu 

yang tepat), keadaan dan kondisi, sensibilitas dan empati (mendengarkan). 

b. Identifikasi kebutuhan pelanggan. 

Langkah-langkah: pengenalan kebutuhan dasar manusia (pengertian), 

membaca harapan konsumen (perhatian), kontrol waktu layanan (waktu 

yang tepat), keadaan dan kondisi, sensibilitas dan empati (mendengarkan). 

c. Aplikasi diri identifikasi kebutuhan pelanggan. 

Langkah: mengambil inisiatif untuk meningkatkan akuntabilitas, 

berkomunikasi dengan jelas dan tegas, memahami, menyambut pelanggan, 

membantu mereka merasa aman, memberi mereka suasana yang 

menyenangkan. 

d. Klien yang Anda layani menghargai karena kepuasan mereka. 

Langkah: memenuhi semua kebutuhan pelanggan, mengambil tindakan 

tambahan untuk mendukung, memiliki sikap agar pelanggan di pihak Anda. 

1.6 Prosedur Penelitian 

1.6.1 Lokasi dan Jadwal Penelitian 
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Lokasi tempat penelitian yang dipilih adalah The-Ritz Carlton Bali, 

terletak di Jalan Raya Nusa Dua Selatan Lot Iii, Sawangan, Nusa Dua, Bali. 

Alasan memilih The Ritz Carlton Bali berdasarkan pertimbangan: 

a) Bali merupakan pulau yang tidak bisa lepas dari pariwisata, banyak 

wisatawan yang berkunjung ke pulau bali tidak hanya untuk berlibur 

melainkan juga untuk berbisnis, tidak terkecuali wisatawan asing. 

b) Marriot Bonvoy merupakan chain hotel terbesar di dunia yang 

menaungi banyak hotel baik budget hotel maupun high-end hotel. The 

Ritz Carlton merupakan salah satu hotel dengan tipe luxury di dalam 

Marriot Bonvoy. 

c) The Ritz-Carlton Bali merupakan salah satu resort hotel yang luas, yang 

memadukan pantai, tebing dan taman sebagai daya tarik. 

Jadwal penelitian yang berawal dari persiapan, pelaksanaan, 

penulisan,hingga penyerahan tugas akhir dilakukan selama 6 bulan, mulai dari 

tanggal 02 Januari 2020 hingga 11 Juli 2020. 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

1) Observasi Partisipan 

Data diperoleh dengan ikut serta langsung dalam praktik kerja lapangan di Ritz-

Carlton Bali. 

2) Studi Dokumen 
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Data akan didapat dari dokumen yang berisi dokumen primer maupun sekunder 

yang disediakan oleh The Ritz-Carlton Bali. 

3) Studi Pustaka 

Data akan diperoleh dengan meninjau buku sumber, jurnal, artikel, tesis, dan 

media lain yang terkait dengan laporan spesifik tentang praktik kerja. 

4) Wawancara 

Data akan diperoleh melalui tanya jawab secara lisan dan langsung dari sumber 

informasinya atau narasumber yaitu supervisor dan karyawan The Ritz-Carlton 

Bali yang bersangkutan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Tugas akhir ini mengaplikasikan metode kualitatif yang bertujuan untuk 

menjelaskan suatu keadaan atau fenomena dengan lebih mendalam dengan 

melakukan pengumpulan data dan menganalisa data serta teori yang sedang 

diteliti. Menurut Creswell (2016) “penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 

mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok 

orang yang berasal dari masalah sosial”. Prosedur untuk penelitian kualitatif 

fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Berikut adalah tahapan 

penelitian kualitatif (Sudarwan Danim dan Darwis, 2003: 80): 

a. Merumuskan masalah sebagai fokus penelitian. 

b. Mengumpulkan data di lapangan. 
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c. Menganalisis data. 

d. Merumuskan hasil studi. 

e. Menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan. 

  




