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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara indepth interview,

observasi dan dokumentasi yang kemudian data – data yang diperoleh diolah

dan dianalisa berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui

bagaimana peran membership loyalty program Accor pada loyalitas tamu di

The Phoenix Hotel Yogyakarta maka penulis menentukan kesimpulan

penelitian sebagai berikut:

1. Program Le Club Accor berperan pada loyalitas tamu di hotel karena

dengan menjadi member Le club Accor member datang kembali ke hotel

secara berkala, dari hasil penelitian terungkap bahwa manfaat – manfaat

yang diberikan Le Club Accor membuat tamu lebih memiliki komitmen

kepada hotel, bahkan tamu tidak segan – segan menawarkan program Le

Club Accor kepada orang lain.

2. Tingkatan loyalitas member Le Club Accor di The Phoenix Hotel

Yogyakarta adalah high loyalty, kategori ini menunjukkan bahwa tamu

melakukan pembelian ulang di hotel dan memiliki komitmen kuat

terhadap hotel, Dengan bergabung menjadi anggota Le Club Accor, maka

bisa dikatakan bahwa tamu telah memiliki komitmen yang tinggi kepada
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hotel – hotel Accor termasuk The Phoenix Hotel Yogyakarta, ini karena

anggota diharuskan untuk selalu datang kembali ke hotel supaya

keanggotaanya tetap aktif dan menaikkan status keanggotaan tamu supaya

anggota Le Club Accor bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi.

3. Pelayanan merupakan faktor utama yang berperan dalam loyalitas tamu di

The Phoenix Hotel Yogyakarta, namun hal ini juga didukung oleh faktor –

faktor lain seperti program loyalty membership, fasilitas hotel, ciri khas

yang dimiliki hotel, dan nama besar brand hotel. Pelayanan yang berkesan

bagi tamu, dapat mempengaruhi tamu untuk memiliki komitmen tinggi

terhadap hotel, dan kemudian bisa menuntun tamu untuk tertarik menjadi

anggota program loyalitas hotel.

B. Saran

Berdasarkan hasil data serta analisis data yang diperoleh penulis dari

penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Loyalty Membership Le Club

Accor Pada Loyalitas Tamu Di The Phoenix Hotel Yogyakarta, maka peneliti

mengajukan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan The Phoenix Hotel Yogyakarta meningkatkan pemahaman

mengenai program loyalitas Le Club Accor kepada seluruh karyawan

hotel terutama departemen – departemen yang berkaitan langsung dengan

tamu, sehingga member merasa lebih diistimewakan sebagai member

Accor. Informasi mengenai Le Club Accor harus dipahami oleh seluruh
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karyawan untuk mengantisipasi apabila tamu menanyakan informasi –

informasi perihal Le Club Accor seperti registrasi anggota dan manfaat –

manfaat anggota Le Club Accor

2. Tamu diharapkan mengerti ketentuan – ketentuan dalam penggunaan

produk/ jasa hotel sebagai member Le Club Accor dengan baik, hal ini

perlu supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara tamu dengan karyawan

hotel sehingga hotel terhindar dari komplain tamu dan hotel dapat

memberikan pelayanan terbaiknya kepada tamu.

3. Penulis berharap Accor Group dapat memberikan promo lebih banyak lagi

supaya member terus menggunakan Le Club Accor dan tamu  tidak

beralih ke travel agent sehingga keanggotaan tamu bisa terus digunakan

dan tamu bisa mendapatkan manfaat – manfaat sebagai anggota Le Club

Accor.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali Hasan. 2013. Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan.Yogyakarta: CAPS (Center for
Academic Publishing Service)

________. 2010.Marketing Dari Mulut Ke Mulut.Yogyakarta: Media Pressindo

________. 2009. Marketing. Yogyakarta: Medpress

Andi Prastowo. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan
Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Buttle Francis. 2007. . Customer and Relationship Management. Malang: Bayumedia
Publishing

Griffin Jill. 2005. Customer Loyalty.Edisi 2. Alih Bahasa: Dwi Kartini Yahya.
Jakarta: Erlangga

Gunawan dan Ali Hasan. 2019. Manajemen Bisnis Perhotelan. Yogyakarta: Center
for Academic Publishing Service

Moleong Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya

Ni Wayan Suwithi dan Cecil Erwin Jr.Boham. 2008. Akomodasi Perhotelan
SMK.Klaten: PT. Macana Jaya Cemerlang

Ratih Hurriyati. 2010. Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen. Bandung:
CVAlfabeta

Sri Larasati. 2016. Excellent Hotel operation.Yogyakarta: Ekuilibria

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.Bandung:
Alfabeta

Jurnal dan Skripsi

Frindya Violeta. 2018. Analisis Evektivitas Le Club Accor Hotels Loyalty Program
Yang Digunakan Novotel Lampung Terhadap Loyalitas Pelanggan: tidak



dipublikasikan. Bandar Lampung: Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas
Lampung

Gesella Eka Widjaja. 2013. Strategi Customer Relationship Management Hotel
Novotel Lampung Melalui Le Club Accorhotels Loyalty Program Dalam
Upaya Meningkatkan Loyalitas Dari Para Pelanggan: tidak dipublikasikan.
Tangerang: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara

Nanda Lesmana Putra. 2010. Penerapan Strategi Customer Relationship
Management (CRM)Pada Sistem Informasi Perhotelan: tidak dipublikasikan,.
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau. Pekanbaru.

Serli Wijaya & Sienny Thio. 2007. Implementasi Membership Card Dan
Pengaruhnya Dalam Meningkatkan Loyalitas Pengunjung Restoran di
Surabaya: tidak dipublikasikan. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas
Kristen Petra.

Internet

__________https://www.accorhotels.com/id/leclub/program/ diakses 3 November
2019

___________https://turboly.com/blog/2016/12/Menjaga-Hubungan-Dengan
Pelanggan-Melalui-Membership-Loyalty-Program.html/ diakses 3 November
2019

___________http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/09/07/nikmati-menjadi-
anggota-club-accor/ diakses 3 November 2019

___________https://m.merdeka.com/accor/profil/ diakses 5 November 2019



LAMPIRAN 1

Surat Pengantar Penelitian





LAMPIRAN 2

Surat Keterangan Penelitian





LAMPIRAN 3

Hasil Wawancara



PEDOMAN  WAWANCARA

A. Informan I

Nama : Stevania Suprianingsih

Jabatan : Supervisor Guest Executive Experience & The Phoenix Hotel

Yogyakarta Le Club Accor Ambassador

Hari / Tanggal : Jumat / 27 Desember 2019

Keterangan : S = Saya

N = Narasumber

S = Bagaimana cara The Phoenix Hotel Yogyakarta bersaing dengan

kompetitor ditengah pesatnya perkembangan industri hotel di

Yogyakarta?

N = Caranya adalah meningkatkan service dan kualitas pelayanan ditengah

hotel – hotel modern yang dapat memberikan fasilitas – fasilitas yang

lebih modern. Meningkatkan service dengan cara memberikan

pelayanan yang prima dan bagus kesetiap tamu, selama kita bisa

memberikan pelayanan yang bagus ketamu ya kita kasih. Untuk

fasilitas kita menggunakan fasilitas yang sudah ada cuma untuk

servicenya aja yang kita tingkatkan lagi, contohnya kolam renang di

hotel kita ada kaya gitu, ya tidak mungkin kita besarkan lagi tapi



gimana caranya membuat tamu kita nyaman dengan kolam renang

yang sekecil itu.

S = Apa  usaha yang dilakukan untuk mempertahankan pelanggan?

N = Dengan cara “heartist”, yaitu mengetahui kebiasaan tamu di hotel,

serta segala hal yang disukai dan tidak disukai tamu. Jadi kan tamu

sudah bolak – balik ke hotel kita, otomatis kita harus tahu

kesukaannya maupun ketidaksukaannya apa. Misalnya tiap pagi dia

suka minum teh pakai gula batu, sedangkan hotel tidak ada gula batu,

nah kita tau dia suka pakai gula batu ya kita sediakan teh pakai gula

batu. “Selamat pagi bu, ibu mau kita siapkan teh seperti biasanya?”

“Bu bagaimana kalau kita siapkan nasi goreng kesukaan ibu? karena

kita tau ibu suka”, itu kan tamu akan terkesan. Apa yang tamu suka

hotel akan memberikan yang tamu suka, supaya tamu merasa seperti di

rumah dan merasa teristimewakan. Kita juga punya program

membership Accor Plus dan Le Club Accor. Hotel Phoenix kan bagian

dari M Gallery, jadi kalau Accor itu kan ada tingkatan – tingkatan

hotel, muali dari hotel budget, midscale, upscale, luxury gitu kan.

Untuk yang upscale seperti M Gallery, tamu bisa mendapatkan  poin

lebih tinggi, bahkan untuk di Yogyakarta sendiri, Hotel Phoenix

adalah yang tertinggi poinnya dan sangat menguntungkan untuk tamu

yang mencari poin.



S = Apa saja yang dilakukan untuk menjalin hubungan yang baik dengan

tamu?

N = Ya itu tadi, misalnya pas tamu sarapan, kami staff GEE ke restoran,

tamu kita ajak ngobrol, tamu habis check in kita antar ke kamar dan

kita ajak ngobrol. Kita lakukan mingle ke tamu, tamu berada di tempat

keramaian contohnya di restoran, tamu lagi breakfast, “selamat pagi

ibu, bagaimana sarapannya ibu? Ada yang kurang atau sudah baik –

baik saja ibu? Sudah mencoba jus kita ibu?” “ selamat pagi ibu, sudah

sarapan atau ini baru mulai sarapan, ibu?”. Jadi tamu akan cerita,

otomatis tamu tidak akan sungkan ngomong kepada kita, tidak kaya di

hotel modern tamu tidak diajak ngobrol, tamu paling cuma bilang

bagus mbak, kalau kita sebisa mungkin tamu punya hubungan baik

dengan hotel kita, jadi tidak kaku dan tidak terlalu formal sehingga

tamu nyaman ngomong dengan kita.

S = Apakah Loyalty membership program Le Club Accor itu?

N = Loyalty Membership Program Le Club Accor itu adalah program

membership worldwide yang bisa tamu pakai diseluruh dunia dan

mempermudah tamu dalam pemesanan kamar dan tamu akan

mengumpulkan poin nantinya. Sebenarnya program membership itu

ada dua, Accor Plus dan Le Club Accor. Bedanya untuk Accor Plus

tamu bayar dimuka untuk service yang akan didapat, untuk Le Club



Accor tamu cuma mengumpulkan poin, nanti tamu naik status

keanggotaan dan tamu akan mendapatkan benefit lagi. Tamu mendapat

poin tergantung dari mana tamu booking, apabila tamu mempunyai

Accor Plus dan Le Club Accor account tapi booking lewat travel agent

atau pihak ketiga, maka tamu tidak akan mendapat poin. Poin berlaku

untuk reservasi melalui website Accor atau di hotel – hotel Accor

langsung, tamu mendapatkan poin pada saat tamu checkout. Poin

diberikan dengan minimal expense Rp30.000,- sudah dikurangi

tax&service. Poin didapatkan tergantung harga kamar diluar harga

tax&service, terus nanti akan dikurskan ke euro dari aplikasi Accor

dan pusat office Accor di Perancis kemudian poin tamu akan

bertambah.

S = Bagaimana cara hotel memperkenalkan Le club Accor ke pelanggan?

N = Ya karena Le Club Accor ini kan free jadi kita bilang ke tamu

“karena ibu/ bapak sudah menginap di Hotel The Phoenix yang

dimana The Phoenix adalah anggota Accor Hotels, ini bapak bisa

langsung enroll jadi member, tidak usah bayar, dan ini seumur hidup,

dan nanti kalau misalnya mau booking pun itu banyak promo – promo

yang ada di dalam website”. Dari tamu kita ya ada yang mau ada yang

tidak, kayak misalnya yang orang – orang bisnis gitu pasti bilang “ oh

iya bikin aja” karena tamu bisnis sering menginap. kalo yang tamu



hanya datang sekali dua kali menginap di Accor Hotels sih tidak mau

biasanya. Tapi seringnya pasti mau kok. Kita biasanya tawarkan pas

kita mingle di restoran, kita ajak ngobrol, kita juga sebarkan brosur

formulirnya di beberapa sudut hotel supaya tamu membaca dan tamu

mau bisa langsung diisi nanti kita bantuin kalaupun tamu tidak mau isi

nanti kita bisa bantu pas check in tamu tinggal isi e-mail saja nanti

namanya disesuaikan dengan disistem komputer.

S = Apa kiat menarik member Le Club Accor baru?

N = Kiat menarik seperti tanya – tanya ketamu sering tidak menginap di

Accor Hotels seperti Ibis, Mercure, Novotel  kalau sering mending jadi

member aja tidak perlu bayar cuma ngumpulin poin aja pas check out

nanti minimal 1.000 poin setara Rp300.000,- itu bisa diredeem dan

bisa digunakan untuk membayar apapun selama stay di hotel, redeem

itu pembayaran menggunakan poin yang telah dikumpulkan.

S = Apa program yang dilakukan berkaitan dengan Le Club Accor?

N = Program misalnya kalau Le Club itu punya kerjasama dengan airlines,

di Indonesia Accor punya kerjasama dengan Garuda Indonesia, tamu

bisa memindahkan poin dari Le Club Accor Card ke frequent flyer

card yang dimiliki jadi poin bisa ditransfer, kalau tamu sering naik

Garuda, maka tarif penerbangan tamu bisa dikurangi dari poin Le Club

Accor yang dimiliki, terus kalau diluar negeri Le Club Accor juga



bekerjasama dengan catering, transportasi mewah seperti limousine,

atau bisa digunakan untuk mendapatkan potongan untuk menonton

konser musik.

S = Siapa saja yang menjalankan program - program Le Club Accor,

departemen mana saja yang terkait?

N= Harusnya semua staf hotel harus tahu untuk mengantisipasi apabila

tamu bertanya, tidak menutup kemungkinan tamu bertanya kepada

semua staff hotel. Namun memang untuk di Phoenix Hotel mereka

tidak mau mengambil tanggung jawab, makannya sering kemudian

diarahkan ke resepsionis utamanya staff GEE, namun semua harusnya

bisa. Bahkan kami menyiapkan flyer juga di kamar tamu, supaya nanti

apabila tamu mengisi formulir dan tertarik menjadi member kemudian

diteruskan kebagian front office oleh housekeeping

S = Siapakah target dari loyalty program ini?

N = Tamu dari kategori leisure, bisnis, traveler yang sering jalan – jalan,

sering menginap, sering ada meeting. Untuk  pengadaan meeting bisa

juga menambah poin, minimal meeting 8 orang atau 8 kamar. Poin

hanya diberikan untuk satu orang pemegang kartu Le Club Accor atau

bisa dibagi untuk 2 orang anggota Le Club Accor. poin juga

disesuaikan dari tarif meeting yang dikenakan.



S = Apa manfaat menjadi anggota Le Club Accor?

N = Banyak promo di website, seperti super sale yaitu harga kamar bisa

jadi super murah, belum nanti poinnya akan bertambah. Lebih enak

lagi manfaatnya untuk anggota Le Club Accor yang naik status gold

dan platinum, tamu tidak harus resrvasi kamar dengan breakfastnya,

tamu bisa reservasi room only tinggal tunjukkan saja kartunya asalkan

tamu book kamar melalu website Accor. Tamu bisa juga mendapat

poin selama tamu memiliki consume di restoran selama stay di hotel.

S = Menurut saudara, sampai mana tingkat loyalitas tamu menggunakan

Le Club Accor?

N = Ada tamu yang mereka rela bayar demi mendapat fasilitas yang

mereka bisa dapatkan, contohnya member Accor Plus yang bayar tiap

tahun untuk menjadi member supaya mendapat fasilitas yang

diinginkan. Untuk Le Club Accor ada gold member tamu dari Perancis

dia kalau tiap ke Jogja pasti stay di Phoenix, ada juga tamu Indonesia

platinum member juga pasti kalau stay di Phoenix tiap ke Jogja dan

biasanya selalu memilih kamar yang biasanya mereka pilih seperti

yang sebelumnya tamu menginap disini. Di Phoenix banyak kok

member yang loyal, seperti Pak Liyang silver member tetapi suka

kamar 347, terus ada Pak Agus sukanya di lantai 1, terus ada tamu dari

kementerian juga sukanya di executive terus.



S = Apa hambatan program Le Club Accor dan apa solusinya?

N = Ya kebanyakan tamu mengiranya kalau booking kamar lewat mana

saja dapat menghasilkan poin, tamu kurang edukasi soal Le Club

Accor, lalu solusinya kita biasanya jelaskan lagi kita edukasi lagi

kalau booking melalui pihak ketiga tidak dapat menghasilkan poin

sesuai dengan peraturan langsung dari Accor bahwa tamu bisa

mendapatkan poin apabila booking melalui website Accor atau telpon

dan e-mail langsung ke hotel kita. Apabila tamu tidak percaya maka

kita tunjukkan buku pedoman Accor yang kita punya atau kita bantu

untuk menghubungi pihak head office.

S = Apakah banyak tamu yang tertarik menjadi anggota Le Club Accor?

N = Banyak sih, malah sudah banyak tamu yang punya, staff GEE sampai

bingung mencari tamu untuk ditawari jadi member.

S = Apakah ada hal-hal pendukung lain selain program Le Club Accor

untuk menciptakan loyalitas tamu?

N = Ya ada, misalnya tamu check in kurang dari jam 12, misalnya datang

besok, kita koordinasi denganhousekeeping untuk menyiapkan kamar

sebelum jam 12, tidak lupa kita menyebutkan nama tamu setiap kali

berkomunikasi ke tamu supaya tamu selalu merasa diperhatikan. Terus

request tamu kita juga bantu untuk fulfill selama kita masih bisa,

biasanya kan di hotel seasonal food kan tidak mesti ada kaya mangga,

buah naga misalnya, tapi kalau kita tau tamu suka mangga kita siapkan



khusus untuk di serve ke tamu, tidak kita set di buffet, jadi pas tamu

datang “ pak kita punya mangga buat bapak, mau kita siapkan

sekarang atau nanti, bapak?”

S = Apakah program Le Club Accor berperan kepada loyalitas tamu? Apa

tolok ukurnya?

N = Ya berperan sih, tolok ukurnya dari seberapa seringnya tamu stay di

hotel menggunakan member dia dan selalu menggunakan website

resmi Accor, tidak menggunakan travel agent lain, tidak mencari

dimana harga hotel yang paling murah karena mereka memang sudah

loyal dengan hotel- hotel Accor.dengan menjadi member Le Club

Accor kita tau rekam jejak stay tamu di hotel Accor mana saja, terus

complaint tamu selama menginap.

S = Apa faktor utama tamu loyal di Hotel Phoenix?

N = Kebanyakan karena menurut tamu menginap di Hotel Phoenix lebih

“di manusiakan”, apalagi karena kita hotel bintang 5 dan terutama

keramahan staff nya.contoh untuk tamu VIP kita, okelah semua hotel

bisa siapkan buah di kamar gede – gede tapi apalah artinya tamu

keluar kamar tidak ada yang menyapa, mau sarapan tidak ada yang

nawarin roti atau teh, tidak ada yang ngajak ngomong tidak ada yang

menyapa, bukain pintu cuma dibukain pintu saja. Pernah tamu bilang “

saya pernah menginap di Sofitel, Fairmont, Bvlgari, tapi saya nyaman



disini karena saya mendapatakan pelayanan yang baik, walaupun

kamarnya sih biasa saja”

S = Bagaimana frekuensi tamu loyal di Hotel Phoenix? Apakah cenderung

member Le club Accor atau bukan?

N = Fifty – fifty sih, ada yang balik karena memang mau dapat fasilitas atas

benefit dia sebagai member sesuai status member yang tamu miliki.

Dan karena di Phoenix itu lebih support banyak benefit misalnya dari

poin kita kasih lebih tinggi, pernah tamu bilang menginap di Hotel

Phoenix karena poinnya bisa dapat banyak, terus ada juga yang bilang

suka menginap disini karena staffnya baik – baik dan ramah,.

S = Apakah loyalitas tamu berperan penting untuk The Phoenix Hotel

Yogyakarta? Apa manfaatnya untuk The Phoenix Hotel Yogyakarta?

N = Berperan, karena akan meningkatkan kinerja keuangan dan

kelangsungan hidup hotel

S = Bagaimana cara mengukur loyalitas tamu di The Phoenix Hotel

Yogyakarta?

N = Ya kita bisa tau kalau tamu itu sering balik ke hotel.

B. Informan II

Nama : Silvia Renta

Jabatan : Guest Service Agent The Phoenix Hotel Yogyakarta

Hari / Tanggal : Jumat / 3 Januari 2020



Keterangan : S = Saya

N = Narasumber

S = Bagaimana cara The Phoenix Hotel Yogyakarta bersaing dengan

kompetitor ditengah pesatnya perkembangan industri hotel di

Yogyakarta?

N = Mungkin kalau kita mendengarkan masukan dari tamu, kalau tamu

check in/ check out kan biasanya ngobrol masukannya apa. Kalau

persaingan, Phoenix kan punya ciri khas sendiri. Kalau di Phoenix kan

lebih seperti budayanya (heritage), jadi kami staff juga harus tau sama

budaya – budaya Jogja.

S = Apa  usaha yang dilakukan untuk mempertahankan pelanggan?

N = Satu pasti kita usahakan untuk invite tamu dan masuk jadi member,

terus kita jelaskan manfaatnya jadi member. Terus nanti kalau

misalnya sudah setuju jadi member, yang kita offer tadi langsung kita

kasih ke tamu. Misalnya tadi kita jelaskan benefitnya early check in ya

kita langsung kasih pas tamu check in. Terus selama tamu stay harus

yang ditreat kaya apa yang tamu mau ya turutin aja. Dulu ada yang

platinum member pernah stay di Novotel, pernah dia order Go Food

namun kan hotel tidak boleh mengantar ke kamar, dia minta untuk

dianterin tapi malah diantar ke kamarnya 1 jam kemudian, otomatis

dia marah dan complain kemudian tamu tidak mau balik lagi ke



Novotel. Jadi ya meskipun regulasi kita sebenarnya tidak boleh tapi

harus beda gitulah perlakuan dengan member terutama apalagi

member yang baru join.

S = Apa saja yang dilakukan untuk menjalin hubungan yang baik dengan

tamu?

N = Kalau aku misalnya khusus untuk member saat courtesy, kalau kita

courtesy kan biasanya misal pak waktu check out kita jam 12 siang,

tapi untuk member pasti saya tanyain “ pak mau extend tidak? Pak

mau late check out jam berapa pak?”, misal tamu minta check out jam

5, tapi kita cuma bisa kasih sampai jam 3 karna hotel full. Kita

tawarkan bantu booking ke Hotel Accor lain. Apalagi untuk member

kita harus lebih bantu, apalagi untuk member Accor Plus karna

berbayar. Untuk Le Club Accor kita bisa liat dulu statusnya apa.

S = Apakah Loyalty membership program Le Club Accor itu?

N = Le Club itu program loyalty yang diadakan oleh Accor Group sendiri

untuk tamu yang pernah stay di hotel – hotel Accor tujuannya untuk

mempertahankan pelanggan.

S = Bagaimana cara hotel memperkenalkan Le club Accor ke pelanggan?

N = Ya karna brandingnya Accor sudah terkenal jadi banyak tamu yang

sudah mau sendiri jadi member. Apalagi banyak manfaat khususnya



untuk member, contohnya untuk beberapa hotel khusus member ada

desknya sendiri, misalnya pas check in tamu member bisa sambil

duduk. Terus kita invite email tamu untuk jadi member dan nanti tau

otomatis bisa langsung mendapat status member classic. Untuk kartu

fisiknya biasanya tamu mendapat setelah tamu naik status ke gold dan

platinum. Untuk member yang belum menerima kartu fisiknya bisa

menunjukkan nomor membernya. Biasanya juga tamu tanya – tanya

pas check out nanti kita jelaskan. Kita juga mengenalkan “trust you”

dimana kita ngumpulkan e-mail dan complaint tamu, disitu kita

mengenalkan Accor dan Le Club Accor biasanya tamu pasti mau kok.

S = Apa kiat menarik member Le Club Accor baru?

N = Kita jelaskan lagi manfaat – manfaat nya, bisa check in lebih awal

(priority check in), welcome drink, free access wifi, free parkir, terus

dapat diskon – diskon untuk consume berdasarkan status membernya,

dan mendapat poin yang bisa dikumpulkan dan digunakan untuk next

stay. Apa poin yang dikumpulkan akan menaikkan status member.

Poin didapatkan setiap tamu menginap di hotel, poin dihitung

berdasarkan jumlah kamar atau jumlah malamya tergantung status

member. Jumlah poin yang didapatkan juga berbeda tergantung kelas

hotel yang dipilih tamu untuk menginap, tujuannya adalah supaya

tamu tertarik mencoba berbagai brand Accor.



S = Apa program yang dilakukan berkaitan dengan Le Club Accor?

N = Ada Accor Sparkle, itu adalah bagaimana cara kita treat tamu supaya

dia terkesan, misalnya ada tamu kita dari PELNI, kita set up dengan

hal – hal yang berbau PELNI, dari makanannya kita carving buah

bentuk PELNI, kita bentuk – bentuk towelnya bentuk kapal. Accor

Sparkle juga bagian dari heartist. Jadi Accor mengharuskan untuk

submit empat hal berkesan yang dilakukan untuk 4 orang member

perbulan.

S = Siapa saja yang menjalankan program - program Le Club Accor,

departemen mana saja yang terkait?

N= Hotel – hotel yang tergabung dalam Accor, termasuk seluruh staffnya.

Namun mungkin memang yang lebih berperan penting GRO/ GEE

karna staff GEE lah yang akan treat tamu selama tamu stay.

S = Siapakah target dari loyalty program ini?

N = Tamu yang first stay, walk in, FIT, dan grup, tamu – tamu yang belum

tergabung dengan Le Club Accor kita invite.

S = Apa manfaat menjadi anggota Le Club Accor?

N = Banyak, salah satunya early check in/ priority check in. Terus Accor

Hotel kan sudah tersebar dimana – mana, dari kelas budget sampai up

scale ada, penawaran – penawaran juga banyak contohnya super sale



jadi harga kamar Rp200.000 – Rp300.000 pun ada untuk hotel – hotel

budget khususnya tapi room only.

S = Menurut saudara, sampai mana tingkat loyalitas tamu menggunakan

Le Club Accor?

N = Tergantung membernya, jadi kadang ada yang mau nyobain gimana

stay disini disana dan apa bedanya. Ada tamu member platinum

biasanya ke hotel kita terus, kita upgrade kamarnya karena status

member tamu platinum.

S = Apa hambatan program Le Club Accor dan apa solusinya?

N = Ya itu kadang mungkin tamu yang udah kita invite jadi member status

classic tapi tamu masih nyari yang murah jadi dia booking lewat travel

online, tamu pilih yang lebih murah dan ninggalin Le Club Accor.

Solusinya adalah Accor sering buat private sale / discount di Accor

website.

S = Apakah banyak tamu yang tertarik menjadi anggota Le Club Accor?

N = Kalau tertarik banyak, tapi belum tentu daftar jadi member,

tergantung mobilitas tamunhya, kalau mobilitasnya tinggi untuk

menginap di hotel pasti mau jadi member.

S = Apakah ada hal-hal pendukung lain selain program Le Club Accor

untuk menciptakan loyalitas tamu?

N = Ada promo selama stay, kayak promo di restoran, bar, spa, terus happy

hour.



S = Apakah program Le Club Accor berperan kepada loyalitas tamu? Apa

tolok ukurnya?

N = Ya berperan disemua hotel Accor, semakin tinggi status member maka

semakin tinggi poin yang didapat, sekarang member ditarget sekian

poin atau sekian malam. Jika tidak tercapai, status member akan turun

setiap tahunnya. Jadi dengan begitu mau tidak mau member pasti

datang lagi ke hotel – hotel Accor. Tolok ukurnya banyak member

yang datang  ke hotel.

S = Apa faktor utama tamu loyal di Hotel Phoenix?

N = Semuanya itu kan berpengaruh ya, dengan tamu puas terhadap

pelayanan yang diberikan dan fasilitas yang ada pasti kalau tamu

cocok dengan begitu tamu akan jadi member

S = Bagaimana frekuensi tamu loyal di Hotel Phoenix? Apakah cenderung

member Le club Accor atau bukan?

N = Perhari mungkin ada 2-3 member meskipun statusnya classic

S = Apakah loyalitas tamu berperan penting untuk The Phoenix Hotel

Yogyakarta? Apa manfaatnya untuk The Phoenix Hotel Yogyakarta?

N = Berperanlah, apalagi untuk bersaing dengan kompetitor. Manfaatnya

kalu tamu ada consume maka hotel akan mendapat revenue, dan gaji

karyawan bisa naik. Jadinya staff tidak perlu terlalu bekerja keras,

karena dengan adanya member otomatis member sudah akan datang

dengan sendirinya tidak perlu cari tamu kesana kesini.



S = Bagaimana cara mengukur loyalitas tamu di The Phoenix Hotel

Yogyakarta?

N = Mengukurnya selama tamu semakin banyak consume, semakin sering

tamu balik ke hotel kita, terus tamu gak complaint, berarti tamu

tersebut loyalitas.

C. Informan III

Nama : Lucia Dea Natalia

Jabatan : Waitress Paprika Restaurant The Phoenix Hotel Yogyakarta

Hari / Tanggal : Sabtu / 4 Januari 2020

Keterangan : S = Saya

N = Narasumber

S = Bagaimana cara The Phoenix Hotel Yogyakarta bersaing dengan

kompetitor ditengah pesatnya perkembangan industri hotel di

Yogyakarta?

N = Ya setau aku karena Phoenix termasuk salah satu hotel terlama yang

ada di Jogja dan memiliki sejarah yang bersangkutan dengan Indonesia

dan juga karena Phoenix termasuk bagian dari Accor Group yang

dimana Accor Group merupakan perusahaan besar yang memiliki

ribuan hotel diseluruh dunia dan sudah dipercaya oleh wisatawan.

S = Apa  usaha yang dilakukan untuk mempertahankan pelanggan?



N = Di Phoenix kita punya yang namanya Guest Experience Executive

(GEE) yang dimana tugasnya mencari guest satisfaction, kalau dari

segi restoran biasanya kita mencoba mencari tau kebiasaan atau

kesukaan tamu jadi ketika tamu datang ke restoran tamu akan

mendapatkan pengalaman yang berbeda dan tak terlupakan.

S = Apa saja yang dilakukan untuk menjalin hubungan yang baik dengan

tamu?

N = Kalau di restoran biasanya kita selalu called the guest by name dan

kita coba untuk keep in touch sama tamunya dan selalu mengingat

kesukaan tamu tersebut.

S = Apakah Loyalty membership program Le Club Accor itu?

N = Le Club itu kartu member Accor. Jadi member Accor dibagi dua, Le

Club member itu gratis kalau tamu mau join dan setiap menginap di

hotel Accor, semua expensesnya nanti aka dibagi dan dimasukkan

dalam poin member. Kalo yang kedua itu Accor Plus member dan

kalau tamu mau join harus bayar sekitar dua juta per tahun dan setiap

tamu yang join akan mendapatkan free satu kali stay, free satu kali

voucher Rp600.000- dining di restoran tapi term & condition berlaku

ya, dan apabila tamu dining di restoran Accor akan mendapatkan

discount sesuai jumlah tamu dan discount tidak berlaku untuk promo –

promo tertentu, contohnya promo hari raya.



S = Bagaimana cara hotel memperkenalkan Le club Accor ke pelanggan?

N = Setau aku sih biasanya staff akan menjelaskan mengenai member

Accor yang salah satunya Le Club, dan Le Club lebih mudah

dikenalkan ke tamu karena pendaftarannya gratis dan benefit yang

diberikan cukup bagus bagi pelanggan baru Accor

S = Apa kiat menarik member Le Club Accor baru?

N = Ya dengan cara memberikan penjelasan mengenai benefit – benefit

yang akna diperoleh apabila join Le Club Accor

S = Apa program yang dilakukan berkaitan dengan Le Club Accor?

N = Setau aku kalau di hotel biasanya member Accor diajak ikut

bergabung untuk menanam pohon dalam program planet 21. Kalu

untuk detailnya masalah member Accor mungkin staff FO atau GEE

yang bisa menjelaskan karena untuk di restoran kami hanya fokus

pada benefit yang diperoleh member .

S = Siapa saja yang menjalankan program - program Le Club Accor,

departemen mana saja yang terkait?

N= Biasanya yang bertanggung jawab itu GEE karena disetiap Accor

Hotel GEE itu tugasnya lebih ngetake care member – member Accor

tapi tidak dipungkiri kalau semua departemen harus aware dengan

setiap member Accor juga.



S = Siapakah target dari loyalty program ini?

N = All guest hotel.

S = Apa manfaat menjadi anggota Le Club Accor?

N = Untuk di restoran setiap member Le Club itu hanya mendapatkan poin,

jadi di restoran tamu tidak ada benefit apa – apa tapi all expenses

ketika check out akan dihitung dan dibagi 1€ untuk mendapatkan total

poin yang bisa digunakan ketika menginap di hotel Accor lagi

S = Menurut saudara, sampai mana tingkat loyalitas tamu menggunakan

Le Club Accor?

N = Menurut aku tingkat loyalnya tamu Le Club Accor as long as guest

stay aja, karena mereka mesti ada consume di restoran. Kalau untuk

balik lagi ke restoran hanya untuk consume aja jarang sih.

S = Apa hambatan program Le Club Accor dan apa solusinya?

N = Mungkin lebih ke cost jadinya kalau di restoran, soalnya kan kita

harus menyiapakan welcome snack khusus ke Le Club Accor member.

S = Apakah banyak tamu yang tertarik menjadi anggota Le Club Accor?

N = Kalau menurutku enggak, soalnya yang mau jadi member itu biasanya

pebisnis saja, karena kan mereka butuh tempat stay selama perjalanan.

S = Apakah ada hal-hal pendukung lain selain program Le Club Accor

untuk menciptakan loyalitas tamu?



N = Kita lebih ke promo, dan dari segi pelayanan waiter/waitress harus

mengetahui dan hafal makanan favorit tamu, terutama tamu member

Le Club Accor.

S = Apakah program Le Club Accor berperan kepada loyalitas tamu? Apa

tolok ukurnya?

N = Sangat berperan karena kalau Le Club kan dia dapat poin yang dimana

poin tersebut dapat ditukarkan untuk pembayaran di hotel jadi tamu

yang sudah join akan lebih antusias untuk menginap di Accor Group

lagi. Tolok ukurnya untuk melihat member yang loyal bisa dilihat dari

banyaknya poin yang dia punya karena semakin banyak poin yang

tamu punya  artinya semakin banyak juga mereka spent uang mereka

di Accor Hotel.

S = Apa faktor utama tamu loyal di Hotel Phoenix?

N = Faktor utama sudah pasti karena kepuasan terutama puas dalam

pelayanan dan kemudian karena bangunannya yang memiliki sejarah

yang membuat wisatawan lokal bahkan mancanegara merasa

penasaran dan yang terkahir karena Phoenix merupakan salah satu

hotel Accor oleh sebab itu member Accor akan lebih prefer untuk

menginap di Phoenix karena benefit yang bisa mereka dapatkan dari

member tersebut apabila menginap di Accor hotel.

S = Bagaimana frekuensi tamu loyal di Hotel Phoenix? Apakah cenderung

member Le club Accor atau bukan?



N = Untuk di restoran Le Club Accor member kita tidak tau, karena kita

tidak pernah menanyakan apakah dia member Le Club Accor atau

bukan, karena untuk di restoran pembayaran Le Club Accor member

itu normal, tapi ketika check out di FO untuk all expensesnya dari

kamar ataupun restoran kita akan total kemudian kita bagi, dan

kemudian akan terlihat jumlah poin yang didapatkan, karena di

restoran kita hanya menanyakan member Accor Plus atau bukan

karena hanya member Accor Plus yang mendapat benefit discount, tapi

kalau Le Club itu kita tidak pernah menanyakan karena tidak

mendapat benefit apa – apa di restoran, seperti itu.

S = Apakah loyalitas tamu berperan penting untuk The Phoenix Hotel

Yogyakarta? Apa manfaatnya untuk The Phoenix Hotel Yogyakarta?

N = Tentu saja, semua tamu itu penting karena dapat meningkatkan

pendapatan hotel dan apabila tamu loyal atau sering datang ke hotel

tentu saja akan memberikan kesan baik bagi hotel karena berarti hotel

tersebut memiliki service yang baik dan sesuai dengan ekspektasi yang

positif bagi setiap tamu yang datang.

S = Bagaimana cara mengukur loyalitas tamu di The Phoenix Hotel

Yogyakarta?

N = Setiap hotel pasti memiliki data dari setiap tamu yang pernah

menginap di hotel tersebut sehingga apabila tamu tersebut sering



datang ke hotel kita, kitapun tau kalau tamu tersebut termasuk tamu

yang loyal.

D. Informan IV

Nama : Rosa

Jabatan : Therapist My Spa The Phoenix Hotel Yogyakarta

Hari / Tanggal : Senin / 6 Januari 2020

Keterangan : S = Saya

N = Narasumber

S = Bagaimana cara The Phoenix Hotel Yogyakarta bersaing dengan

kompetitor ditengah pesatnya perkembangan industri hotel di

Yogyakarta?

N = Setauku khususnya untuk spa kita cuma menjaga konsistensi kualitas

produk dan kualitas treatment / tehnik massagenya, kita juga jaga

konsistensi harga, dari dulu harga sama. Kita member diskon juga

untuk member Accor dan long stay guest ada juga promo of the month.

S = Apa  usaha yang dilakukan untuk mempertahankan pelanggan?

N = Usahanya yang tadi saya sebutkan, tapi juga didukung dengan

hospitalitynya, jangan lupa keramahan dengan tamu dan selalu humble

dengan tamu, supaya tamu merasa spesial dan istimewa setiap datang

ke hotel atau spa untuk treatment.



S = Apa saja yang dilakukan untuk menjalin hubungan yang baik dengan

tamu?

N = Kita review lagi kualitas pelayanan kita, kita tanyakan kepada tamu

bagaimana experiencenya dengan pelayanan yang kita sudah berikan.

Kita juga rutin untuk di spa, menginfokan promo yang berisi info

promo of the month atau new treatment spa kita setiap bulan, kita

kirim lewat e-mail.

S = Apakah Loyalty membership program Le Club Accor itu?

N = Le Club Accor itu salah satu program dari Accor Group, yang

membernya hanya mengumpulkan poin saja, ada lagi program Accor

Plus yang lebih banyak lagi benefit – benefitnya. Terutama diskon

mulai dari diskon room, food and beverage, spa, dapat special

welcome drink juga. Untuk di spa Accor Plus member dapat diskon

25%, sedang Le Club Accor member hanya mendapat benefit poin.

S = Bagaimana cara hotel memperkenalkan Le club Accor ke pelanggan?

N = Kalau itu lebih ke tugasnya staff GEE, mereka yang bertugas

mengenalkan dan menawarkan Le Club Accor ke tamu supaya jadi

member.

S = Apa kiat menarik member Le Club Accor baru?



N = Kita taruh flyer form Le Club Accor di public area hotel, nanti tamu

bisa mengambil dan mengisi formulirnya jika tertarik, kan banyak juga

benefitnya, misalnya nanti tamunya punya treatment di spa, nanti

expenses tamu di spa bisa kita jumlahkan dengan expenses lain dan

akan menghasilkan poin

S = Apa program yang dilakukan berkaitan dengan Le Club Accor?

N = Khusus untuk di spa hotel sendiri, tidak ada program khusus untuk Le

Club Accor member.

S = Siapa saja yang menjalankan program - program Le Club Accor,

departemen mana saja yang terkait?

N= sebetulnya semua staff hotel, tapi utamanya staff GEE.

S = Siapakah target dari loyalty program ini?

N = Semua tamu.

S = Apa manfaat menjadi anggota Le Club Accor?

N = Kan dengan punya Le Club Accor, tamu akan mendapat benefit yang

tidak didapatkan tamu lain, misalnya kita ada special welcome drink

and special welcome snack, terus semua expenses yang tamu

keluarkan akan menghasilkan poin yang jika dikumpulkan maka

manfaatnya lebih banyak lagi, apalagi kalau misalnya statusnya sudah



gold dan platinum, tamu akan mendapat status VIP 3 yang manfaatnya

beberapa diantaranya adalah fruit basket, newspaper, bisa upgrade

room juga.

S = Menurut saudara, sampai mana tingkat loyalitas tamu menggunakan

Le Club Accor?

N = Kalau di spa sendiri jarang, karena kita hanya menanyakan untuk yang

member Accor Plus saja karena kita ada diskon untuk member Accor

Plus

S = Apa hambatan program Le Club Accor dan apa solusinya?

N = Mungkin kan kita ada diskon hanya untuk member Accor Plus, tetapi

tamu  salah kira kalau diskonnya berlaku juga untuk Le Club Accor.

Solusinya ya kita jelaskan lagi peraturan yang berlaku seperti apa,

kemudian kita informasikan saja bahwa kita ada promo bulan ini dan

diskon di happy hour.

S = Apakah ada hal-hal pendukung lain selain program Le Club Accor

untuk menciptakan loyalitas tamu?

N = Ya itu tadi kita ada promo of the month, terus happy hour kita ada

diskon 20%, terus untuk fitness kita ada promo juga untuk member

fitness kami, misalnya special price pas register, beli 4 bayar 3 atau

bayar 3 bulan free 1 bulan. Kita juga perbolehkan tamu untuk room



tour spa kita, kita offer juga free sauna dan utamanya kita tingkatkan

pelayanan therapist spa berikut teknik massagenya.

S = Apakah program Le Club Accor berperan kepada loyalitas tamu? Apa

tolok ukurnya?

N = Menurut saya tidak, sering tamu loyalitas terutama di spa itu karena

tamu merasa nyaman dengan pelayanan kita, bisa tamu itu karena

sudah mencoba treatment kita pada malam harinya dan puas, tamunya

langsung membuat appointment untuk treatment lain esok harinya.

S = Apa faktor utama tamu loyal di Hotel Phoenix?

N = Tamu khusunya di spa kan tidak dari tamu hotel saja, jadi ada tamu

dari luar hotel (out guest ) jadi tamu staynya di hotel mana tapi kadang

datang pengen coba restoran atau spa dan kolam renang di Hotel

Phoenix, yang terpenting untuk kami staf hotel adalah selalu

memberikan pelayanan tebaik kepada tamu sehingga tamu merasa

nyaman dan ingin datang kembali ke hotel.

S = Bagaimana frekuensi tamu loyal di Hotel Phoenix? Apakah cenderung

member Le club Accor atau bukan?

N = Kebanyakan bukan member Le Club, bisa dibilang lebih banyak

member Accor Plus

S = Apakah loyalitas tamu berperan penting untuk The Phoenix Hotel

Yogyakarta? Apa manfaatnya untuk The Phoenix Hotel Yogyakarta?



N = Penting sekali, terutama untuk meningkatkan revenue. Manfaatnya

nanti bisa memberikan ranking score di Google jadi meningkat dan

ulasan positif tamu akan menarik tamu lain untuk menginap di hotel

S = Bagaimana cara mengukur loyalitas tamu di The Phoenix Hotel

Yogyakarta?

N = Kalau tamunya loyal berarti tamu itu akan balik lagi ke hotel kita.

E. Informan V

Nama : Juan Christian

Jabatan : Pebisnis

Hari / Tanggal : Jum’at / 3 Januari 2020

Keterangan : S = Saya

N = Narasumber

S = Apa jenis kartu Le Club Accor bapak?

N = Le Club Accor Platinum

S = Sejak kapan menjadi anggota Le Club Accor?

N = Sudah lama mbak

S = Siapa yang menawarkan untuk bergabung menjadi anggota Le Club

Accor?

N = Staff respsionis hotel

S = Kenapa saudara tertarik dan bersedia menjadi anggota Le club Accor?

N = Ya karena benefitnya dan karena brand nya Accor sudah terkenal

S = Berapa kali saudara menggunakan kartu Le Club Accor?



N = Sekitar 10 kali ada mungkin tiap tahunnya.

S = Apa manfaat yang dirasakan menjadi anggota Le Club Accor?

N = Biasanya early check in, saya minta welcome drink beda untuk saya,

minuman kesukaan saya jus lemon.

S = Apakah saudara merekomendasikan ke orang lain untuk menjadi

anggota Le Club Accor?

N = Ya pasti saya rekomendasikan apalagi dengan benefitnya yang

sebanyak itu, apalagi sekarang kalau mau eary check in kan bakalan

susah, tapi dengan jadi member saya bisa. Saya rekomendasikan ke

saudara – saudara saya.

F. Informan VI

Nama : Endang Kurnia

Jabatan : Pebisnis

Hari / Tanggal : Jum’at / 3 Januari 2020

Keterangan : S = Saya

N = Narasumber

S = Apa jenis kartu Le Club Accor ibu?

N = Classic Card

S = Sejak kapan menjadi anggota Le Club Accor?

N = kira-kira sejak 2010, sudah 2 tahun lebih

S = Siapa yang menawarkan untuk bergabung menjadi anggota Le Club

Accor?



N = ditawari respsionis hotel

S = Kenapa saudara tertarik dan bersedia menjadi anggota Le club Accor?

N = karena hotelnya bagus, biaya menjadi membernya free, banyak diskon

dan penawaran-penawaran menarik yang saya dapatkan saat menjadi

member

S = Berapa kali saudara menggunakan kartu Le Club Accor?

N = Sekitar 3 sampai 4 kali.

S = Apa manfaat yang dirasakan menjadi anggota Le Club Accor?

N = Saya belum pernah menukarkan point yang sudah terkumpul cuma

saya pernah mendapatkan kiriman kue ulang tahun.

S = Apakah saudara merekomendasikan ke orang lain untuk menjadi

anggota Le Club Accor?

N = saya pernah merekomendasikan ke beberapa rekan bisnis dan saudara

saya.

G. Informan VII

Nama : Sisilia Shinta

Jabatan : Pebisnis

Hari / Tanggal : Jum’at / 3 Januari 2020

Keterangan : S = Saya

N = Narasumber

S = Apa jenis kartu Le Club Accor ibu?

N = Silver Card



S = Sejak kapan menjadi anggota Le Club Accor?

N = Sudah 5 tahun

S = Siapa yang menawarkan untuk bergabung menjadi anggota Le Club

Accor?

N = sama pihak hotel

S = Kenapa saudara tertarik dan bersedia menjadi anggota Le club Accor?

N = Karena sering menginap di hotel sih ya, jadi tidak ada salahnya punya

Le Club Accor

S = Berapa kali saudara menggunakan kartu Le Club Accor?

N = Sering apalagi saya juga bisa pakai di hotel lain

S = Apa manfaat yang dirasakan menjadi anggota Le Club Accor?

N = pernah ada dapat menginap 2 hari gratis, selanjutnya pernah juga

mendapat discount, pernah dapat kue ulang tahun.

S = Apakah saudara merekomendasikan ke orang lain untuk menjadi

anggota Le Club Accor?

N = iya pernah ke beberapa teman, tapi gak tau mereka gabung apa tidak.

H. Informan VIII

Nama : Yuriana

Jabatan : Karyawan swasta

Hari / Tanggal : Jum’at / 3 Januari 2020

Keterangan : S = Saya

N = Narasumber



S = Apa jenis kartu Le Club Accor ibu?

N = Classic Card

S = Sejak kapan menjadi anggota Le Club Accor?

N = Kira – kira 2010

S = Siapa yang menawarkan untuk bergabung menjadi anggota Le Club

Accor?

N = Kebetulan tau dari teman, terus ditawari juga sama staff hotel.

S = Kenapa saudara tertarik dan bersedia menjadi anggota Le club Accor?

N = keluarga saya kebetulan suka bepergian, kadang di akhir minggu untuk

berakhir pekan di hotel, jadi saya rasa perlu juga punya kartu member

untuk mendapat point-point yang nantinya bisa ditukar

S = Berapa kali saudara menggunakan kartu Le Club Accor?

N = sudah cukup sering

S = Apa manfaat yang dirasakan menjadi anggota Le Club Accor?

N = saya pernah mendapat untuk menginap gratis selama 2 hari dengan

saya menukarkan point-point yang sudah saya dapat dari pemakaian

kartu.

S = Apakah saudara merekomendasikan ke orang lain untuk menjadi

anggota Le Club Accor?

N = saya pernah nawarin ke adik saya, ke tetangga juga, tapi gak tau

mereka join atau tidak.



LAMPIRAN 4

Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan supervisor GEE, Stevania Suprianingsih

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2019

Wawancara dengan staff GSA, Silvia Renta

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2020



Dokumentasi selama OJT

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018

Dokumentasi selama OJT

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018







LAMPIRAN 5

Catatan Bimbingan Skripsi
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