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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat besar 

dibidang kepariwisataan. Dengan demikian banyak usaha jasa pariwisata 

menawarkan berbagai produk wisata guna menarik wisatawan. Bila Indonesia 

berhasil menigkatkan pariwisata, maka banyak hal yang sekaligus dapat dicapai 

sehingga pariwisata itu betul – betul bermanfaat. Melalui pariwisata Indonesia dapat 

memperkenalkan keindahan dan kekayaan Indonesia, memperkenalkan kebudayaan 

dankesenian nasional, serta menjalin persahabatan dengan seluruh bangsa di dunia. 

Kota Bandung merupakan pilihan utama obyek wisata, karena memiliki udara 

yang sejuk dan suasananya yang tenang untuk beristirahat. Untuk menunjang 

kegiatan pariwisata di daerah Bandung, pihak pemerintah dan swasta menyediakan 

sarana akomodasi dengan berbagai fasilitas yang memadai. Hotel Rinjani adalah 

salah satu dari sekian hotel yang ada di Bandung. Maka hotel Rinjani harus mampu 

bersaing dengan hotel – hotel  lain. Semua tindakan yang diambil dalam 

menjalankan usahanya, Hotel Rinjani harus benar –benar cermat tepat dan tidak 

menimbulkan masalah lain dikemudian hari. Dalam hal ini kualitas dan kepuasan 

pelanggan atas jasa yang diberikan merupakan inti dari kelangsungan hidup suatu 

perusahaan. Jika perusahaan mampu mengerjakan semua ini dengan baik maka 

kepuasan pelanggan atau kepuasan konsumen pun akan terwujud. Dan mampu 

unggul dalam persaingan dengan perusahaan lain. 

 Untuk menghasilkan pelayanan jasa yang dapat memuaskan konsumen dan 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka perlu adanya pengendalian mutu  

yang merupakan cara untuk mengetahui kepuasan konsumen terhadap pelayanan 

jasa yang diberikan perusahaan. Perusahaan harus melakukan pengendalian mutu 
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secara efektif agar dapat segera mengetahui seberapa baikkah pelayanan jasa yang 

diberikan oleh perusahaan, agar terhindar dari keluhan para konsumen. Ini sangat 

memberikan dampak positif bagi perusahaan. Definisi pengendalian mutu menurut 

Sofjan Assauri yaitu, “ Pengawasan mutu merupakan usaha untuk 

mempertahankan mutu atau kualitas dari barang yang dihasilkan, agar sesuai 

dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan ber dasarkan kebijaksanaan 

pimpinan perusahaan “  

Mutu pelayanan yang baik memegang peranan penting dalam mewujudkan 

kesan dari suatu perusahaan, demikian sebaliknya jika mutu pelayanan kurang baik 

maka akan berdampak pula terhadap kesan suatu perusahaan. Dalam pengendalian 

mutu ini, semua mutu pelayanan yang sesuia standar maupun pekayanan yang 

kurang baik dicatat dan dianalisis. Ini semua dapat digunakan oleh perusahaan 

sebagai timbal balik terhadap apa yang harus dilakukannya di masa yang akan 

datang. 

 Pengendalian mutu sangat berperan penting bagi kelangsungan hidup 

perusahaan, perusahaan harus menyadari akan hal itu. Perusahaan harus 

memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, 

yang pada akhirnnya konsumen akan merasa puas terhadap apa yang diberikan 

oleh perusahaan. Dan secara tidak langsung ini memberikan kontribusi bagi 

perusahaan, sehingga dapat menjamin kelangsungan dan perkembangan 

perusahaan. Dalam mengendalikan mutu ada beberapa alat pengndalian mutu 

seperti, Check Sheet, Pareto Chart, Cause and Effect Diagram, Histogram, Flow 

Chart, Scatter Diagram, SPC ( Statistical Process Control ). 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan dan 

mengadakan penelitian mengenai pengendalian mutu yang diterapkan oleh Hotel 

Rinjani Bandung dan menyajikannya kedalam Laporan Tugas Akhir dengan memilih 
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Judul “ PENERAPAN ALAT – ALAT PENGENDALIAN MUTU PADA 

PROSES PELAYANAN HOTEL RINJANI BANDUNG “  

1.2 Identifikasi Masalah 

Pengendalian mutu merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan, 

dimana dengan adanya pengendalian mutu yang baik akan menjadi landasan bagi 

perusahaan terhadap kesalahan yang terjadi selama proses pelayana jasa 

berlangsung sehingga dapat melakukan pencegahan dan perbaikan atas pelayanan 

selanjutnya. Untuk mengatasi hal tersebut perusahaan harus melakukan prosedur 

pengendalian mutu yang baik, yang dilakukan secara efektif dengan biaya yang 

efektif pula yang dapat dipertanggung jawabkan. Tindakan pencegahan membantu 

perusahaan meminimalisir kemungkinan terjadinya pelayana jasa yang tidak baik, 

Maka menurut saya permasalahan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan proses pengendalian mutu yang diterapkan Di Hotel 

Rinjani . 

2. Masalah – masalah apa  yang di hadapi Hotel Rinjani selama melakukan 

proses pelayanan.  

3. Bagaimana hotel Rinjani menghadapi masalah – masalah dalam melakukan 

proses pelayanan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan penulis melakukan pengamatan terhadap pengendalian 

mutu adalah untuk mengumpulakan data dan informasi yang relevan tentang 

proses pelayanan jasa yang diberikan Hotel Rinjani terhadap Konsumennya 

Sedangkan tujuannya adalah untuk : 

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pengendalian mutu yang diterapkan 

Hotel Rinjani terhadap pelayanan yang diberikan 
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2. Mengetahui masalah – masalah apa  yang dihadapi Hotel Rinjani selama 

melakukan proses pelayanan. 

3. Mengetahui bagaimana hotel Rinjani menghadapi masalah – masalah dalam 

melakukan proses pelayanan.  

  

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir  

Adapun dari hasil kerja praktek ini saya mengharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi banyak pihak diantaranya : 

1. Penulis 

Dengan adanya kerja praktek ini secara langsung saya dapat 

mempergunakan eksempatan sebagai sarana unutuk membandingkan antara 

teori – teori perkuliahan dengan praktek pada perusahaan. Dan saya berharap 

hasil yang diperoleh dari kerja praktek ini dapat memberikan masukan yang 

diperoleh dari hasil kerja praktek uutk menyempurnakan kegiatan proses 

pelayanan jasa yang diberikan Hotel Rinjani pada konsumennya. 

2. Perusahaan 

Dengan adanya kerja praktek ini diharapkan saya dapat memberikan 

informasi tambahan bagi perusahahn sebagai bahan dalam mengevaluasi 

kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan oleh Hotel Rinajni khususnyapadap 

pelayanan jasa yang diberikan 

3. Para Pembaca 

Penulis mengharapkan hasil dari kerja praktek ini dapat memberikan suatu 

informasi baru dan masukan yang bermanfaat bagi para pembaca untuk dapat 

menambah wawasan ilmu pengetahuan, selain itu penulis mengharapkan hasil 

kerja praktek ini dapat dijadikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

yang kian terus berkembang semakin pesat. 
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1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Metodologi yang akan digunakan didalam penuliasn Laporan tugas Akhir ini 

adalah metode Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang sifatnya 

mendeskripsikan data –data yang didapat dari penelitian yang di lakukan sehingga 

dapat ditarik suatu kesimpulan yang disajikan secara logis dan sistematis. 

 Menurut Moh Nazir ( 2005;54 ) , pengertian mengenai metode deskriptif yaitu: 

“ Suatu metode dalam meneliti status sekelompok man usia, suatu 
objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, a taupun suatu kelas 
peristiwa pada masa sekarang “ 

 

 Teknik yang akan dilakukan untuk mendapatkan data –data yang dibutuhkan 

oleh penulis yaitu : 

1. Library Research ( studi Kepustakaan ) 

Studi kepustakaan dilakukan unutk mencari informasi dan data secara teori 

melalui buku – buku dan bahan – bahan tertulis yang ada kaitannya dengan 

penelitian guna memperoleh panduan dalam mengolah data dan menarik 

kesimpulan. 

2. Field Research ( Penelitian Lapangan ) 

Untuk mendapatkan semua data yang diperlukan, penulis melakukan 

penelitian secara langsung ke lapangan dengan melakukan kerja praktek. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a. Observation ( pengamatan ) 

Pengumpulan data dilakukan pada saat penulis melakukan kerja 

praktek pada Hotel Rinjani dengan melakukan pengamatan secara 

langsung pada bagian –bagina yang tekait. 

b. Interview ( Wawancara ) 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pembicaraan 

secara langsung dengan pihak – pihak yang terkait. 

c. Kuisioner 
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Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari 

konsumen mengenai pelayanan jasa yang diberikan Hotel Rinjani 

melalu kuisioner. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek  

Lokasi yang dijadikan tempat kerja praktek oleh penulis yaitu Hotel Rinjani 

yang beralamat di Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 92 A ( depan Hotel Horison ). Waktu 

kerja praktek ini mulai 14 November sampai dengan saat ini. 

 

 

 


