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ABSTRAK 

Hotel Grand Serela Yogyakarta merupakan Sebuah Akomodasi Hotel 

Berbintang Empat Yang terletak Dikota Yogyakarta, Jawa Tengah. Hotel Grand 

Serela Yogyakarta Sebagai Akomodasi Hotel Diyogyakarta dapat dibuktikan 

dengan dengan kelengkapan yang tersedia. hotel grand  Serela Yogyakarta 

memiliki dua kategori kamar dengan kelengkapan fasilitas yang berbeda – beda 

untuk menunjang kepuasan tamu. Kepuasan tamu merupakan hal terpenting yang 

harus dicapai dengan suatu layanan, Dalam menciptakan kepuasan tamu, hotel 

harus dapat meningkatkan kualitas kinerja yang diberikan Pekerjanya. Salah 

satunya dengan kinerja resepsionist di front office hotel. ”Front Office 

Department bagi hotel dikenal sebagai the first and the last impression of the 

guest, yang artinya bagian ini yang pertama dan terakhir dari tamu”.  

Tujuan  Penelitian ini untuk menganalisi kinerja resepsionist dalam 

menciptakan kepuasan tamu. Penelitian Ini mengunakan metode kualitatif, dengan 

teknik pengumpulan data menggunakan, Studi pustaka dan kuesioner. Adapun 

metode analisis data  dengan menggunakan, reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan data yang diperoleh dan diperkuat dengan kuisoner dari hasil 

penelitian dan pembahasan Analisis Kinerja Resepsionis  Dalam Menciptakan 

Kepuasan Tamu di Hotel Grand Serela Yogyakarta, serta dengan menggunakan 

landasan teori yang berhubungan dengan penulisan laporan ini, peneliti dapat 

menarik kesimpulan, bahwa analisis kinerja resepsionis berpengaruh positif bagi 

hotel. Dari Penampilan, loyalitas, jujur, sikap, tutur, perilaku, perhatian, dan sopan 

santun dari resepsionis sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja resepsionis 

oleh tamu. Sehingga kinerja resepsionis sangat penting dalam menciptakan 

kepuasan tamu di front office department Hotel Grand Serela Yogyakarta.  

 

 

 

 

Kata Kunci : Kinerja Resepsionist , Kepuasan Tamu , Hotel Grand Serela 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi, sosial dan budaya dewasa ini 

menimbulkan banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri untuk mencapai 

tujuan tertentu dalam memenuhi kebutuhan manusia. Perusahaan-

perusahaan itu tidak hanya terdiri dari mesin-mesin dan peralatan yang 

dapat berjalan dengan sendirinya melainkan perusahaan-perusahaan itu 

juga terdiri atas orang-orang yang melakukan hubungan kerjasama. 

Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada 

jaman saat ini terlihat dengan banyak bermunculan perusahan-perusahaan 

yang bergerak di bidang bisnis yang menghasilkan barang ataupun jasa. 

Perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pelayanan salah satunya 

adalah perhotelan. Hotel merupakan suatu jenis akomodasi yang 

mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa 

penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial (Saputro 

dan Putri, 2014:54).  

Hotel merupakan suatu bidang usaha yang sangat kompetitif 

yang berbeda dengan usaha-usaha yang lainnya. Produk hotel merupakan 

suatu produk yang tidak bisa dibawa kemana-mana untuk mendekati 

konsumen, akan tetapi para konsumenlah yang harus melangkahkan kaki 

untuk menikmati produk hotel. 
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Usaha bidang pemasaran hotel merupakan unsur yang sangat 

penting dalam perusahaan tersebut untuk mencapai target pemasaran. 

Hotel merupakan bidang usaha yang mempunyai karakteristik khusus yaitu 

usaha sebagai industri jasa yang berarti hotel tidak hanya menjual produk 

seperti jasa akomodasi kamar hotel, makanan dan minuman, akan tetapi  

juga melayani dalam bentuk jasa, seperti restoran dan fasilitas-fasilitas 

yang lainnya demi kemudahan dan kepuasan tamu. Dalam 

mempertahankan kelangsungan operasional hotel tentunya memerlukan 

tim kerja yang kompak, kekompakkan kerja tentunya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang membuat kinerja karyawan baik seperti kepuasan kerja. 

Dalam menciptakan kepuasan tamu, hotel harus dapat 

meningkatkan kualitasnya dengan kinerja para pegawai. Salah satunya 

dengan kinerja resepsionis di front office hotel. ”Front Office Department 

bagi hotel dikenal sebagai the first and the last impression of the guest, 

yang artinya bagian ini yang pertama dan terakhir dari tamu” (Soedarsono, 

2006:2). Departemen ini memiliki tanggung jawab secara langsung atas 

penerimaan tamu dari tamu datang ke hotel hingga hendak lmeninggalkan 

hotel, sehingga pada dasarnya departemen ini sangat menentukan kepuasan 

tamu yang menginap di hotel, oleh karena itu kinerja para karyawan yang 

bekerja di bagian Front Office Department ini sangat diharapkan bisa 

memberikan hasil kerja yang  terbaik. “Kinerja berasal dari pengertian 

performance, ada sebagian yang menyatakan kinerja merupakan hasil kerja 
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tetapi makna sebenarnya lebih luas yaitu mencakup proses kerja bukan 

hanya hasil kerja” (Wibowo, 2012:11). 

Kinerja karyawan adalah suatu hasil kerja yang dapat dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

yang didasarkan atas kecakapan pengalaman, kesungguhan serta waktu. 

Prestasi kerja merupakan gabungan dari dua faktor yaitu: kemampuan dan 

minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan 

delegasi tugas, serta  peran dan tingkat motivasi seorang pekerja semakin 

tinggi, maka semakin tinggi pulalah tingkat keberhasilan pekerja tersebut 

(Hasibuan, 2002:42). 

Kinerja yang baik dari resepsionis di front office department 

mempunyai peranan yang besar dalam perusahaan penyedia jasa seperti 

hotel. Hal itu yang menyebabkan tamu memilih hotel tersebut 

dibandingkan dengan hotel lainnya. Resepsionis bertugas untuk 

menyambut kedatangan tamu yang datang, segala persiapan seperti 

reservasi, registrasi, menangani proses keberangkatan tamu, menyiapkan 

dan membuat laporan penjualan kamar, serta sampai tamu akan 

meninggalkan hotel. Selain itu, resepsionis juga berfungsi sebagai tempat 

administrasi untuk menunjang kepuasan tamu yang melayani reservasi, 

registrasi, pendataan tamu, pemberian nomor kamar, dan hingga proses 

pembayaran atau saat tamu hendak meninggalkan hotel. Disamping itu 

resepsionis berfungsi sebagai pusat kegiatan hotel memberikan arti yang 

sangat penting dalam hotel, misalnya informasi tentang kedatangan 
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grup/rombongan, pengendalian kegiatan layanan tamu, ataupun 

permintaan khusus bagi tamu VIP. Oleh karena itu kinerja yang baik dari 

resepsionis sangat dibutuhkan oleh hotel. 

Berdasarkan dari obervasi yang dilakukan peneliti serta dari 

situs www.traveloka.com dan Guest Comment ditemukan masalah 

mengenai kepuasan pelanggan yaitu : tamu tidak merasa puas dengan 

pelayanan karyawan Front office karena respon yang lambat pada saat 

check-in maupun check-out. Kurangnya kemampuan berbahasa asing 

karyawan sehingga tamu asing susah mendapatkan informasi yang akurat 

dan membuat tamu merasa tidak puas. Pemesanan tamu tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh tamu. Karyawan kurang peka terhadap 

tamu yang memerlukan bantuan untuk mengangkat barang ke dalam 

mobil.  

Selain masalah diatas, adapula tamu yang mengeluhkan 

kehilangan barang yang telah di titipkan kepada resepsionis karena kurang 

ketelitian dalam menyimpan titipan tamu.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Resepsionis dalam Menciptakan 

Kepuasan Tamu di Front Office Department  Hotel grand Gerela 

Yogyakarta” 

  

http://www.traveloka.com/
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B. Fokus Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat  

dirumuskan permasalahan yang hendak di teliti adalah “Bagaimana kinerja 

resepsionis dalam menciptakan kepuasan tamu di  front office department 

di Hotel Grand Serela Yogyakarta” ? 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini dilakukan pembatasan masalah agar 

penelitian tetap fokus pada rumusan tujuan yang telah ditetapkan sehingga 

tidak terjadi permasalahan yang mencakup lingkup terlalu luas. Penulis 

hanya membatasi masalah pada kinerja resepsionis dalam menciptakan 

kepuasan tamu di front office department Hotel Grand Serela Yogyakarta. 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kinerja 

resepsionis dalam menciptakan kepuasan  tamu di  front office department 

di Hotel Grand Serela Yogyakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar laporan penelitian ini 

bermanfaat. Manfaat yang akan didapat dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagi Hotel 

Penelitian ini dapat membantu manajemen Hotel Grand 

Serela Yogakarta untuk mengetahui kinerja resepsionis dalam 

menciptakan kepuasan tamu di  front office department di Hotel Grand 

Serela Yogyakarta 
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b. Bagi Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA 

Agar laporan penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa 

Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA untuk dijadikan sebagai bahan 

bacaan dengan tujuan agar menambah wawasan dan pengetahuan 

pembaca serta berguna bagi upaya pengembangan penelitian saat ini 

dan penelitian lanjutan pada masa yang akan datang dan untuk 

meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan penulisan karya 

ilmiah tingkat perguruan tinggi.  

c. Bagi Peneliti 

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di 

bangku kuliah dan melatih berfikir obyektif, konseptual, rasional 

dengan kepekaan sosial yang tinggi.  
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