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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan hotel modern (dibangun dan dikelola dengan menggunakan 

konsep-konsep manajeman hotel modern) di Indonesia diawali dengan dibukanya 

Hotel Indonesia di Jakarta pada tahun 1962. Hotel Indonesia secara pasti kapan 

sebenarnya usaha hotel di indonesia mulai dikelola secara komersil adalah sulit, 

tetapi yang jelas bahwa sejak jaman penjajahan Belanda sudah terdapat usaha 

akomodasi yang dikelola secara komersil, walaupun pada waktu itu belum 

dikelola secara modern, sebagai contoh : Hotel Savoy Homan, Bandung, dibangun 

pada tahun 1888, kemudian direnovasi pada tahun 1937 dan selesai 1939. Hotel 

Preanger dibangun pada tahun 1897 dan pada waktu itu masih menyatu dengan 

toko, kemudian dibangun kembali sebagai suatu hotel yang lebih terkonsep pada 

tahun 1928. Hotel Mij De Boer di medan, Sumatera Utara didirikan oleh Aeint 

Herman De Boer orang Belanda pada tahun 1898. pada saat itu hotel Mij De Boer 

merupakan hotel yang paling megah di medan yang diperuntukkan bagi penguasa 

perkebunan dan pejabat pemerintah Belanda yang datang ke Sumatera Utara. 

Kemudian pada tanggal 14 Desember 1957, dalam rangka nasionalisasi 

perusahaan –perusahaan asing, Hotel Mij De Boer diambil alih pemerintah 

Republik indonesia diganti namanya menjadi Hotel Dharma Bhakti, dan sekarang 

namanya diganti lagi menjadi Hotel Dharma Deli. Di yogyakarta juga terdapat 

sebuah hotel lama yaitu Grand Hotel de Djokya berlokasi di jalan Malioboro, 

didirikan pada tahun 1908 dan beroperasi pada tahun 1911. setelah mengalami 

beberapa renovasi, saat ini hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Garuda. 

Dengan adanya usaha-usaha renovasi bangunan hotel pada waktu itu, hal ini 

menunjukan suatu keinginan untuk memperbaiki fasilitas hotel yang lebih baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan akomodasi secara 

komersil di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Belanda, walaupun pada waktu 

itu cara pengelolaannya masih menggunakan konsep pengelolaan penginapan, dan 
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belum menggunakan konsep pengelolaan hotel seperti sekarang. Setelah 

kemerdekaan Republik Indonesia, para pengusaha nasional (termasuk pengusaha 

akomodasi/penginapan) pada waktu itu membentuk suatu asosiasi yang disebut 

dengan Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS).   

Sebagian besar dalam suatu usaha menganggap bahwa pelanggan adalah 

raja sehingga semua perhatian ditujukan untuk kepuasan pelanggan. Perlu 

diketahui bahwa ada dua hal yang harus diperhatikan dalam suatu perusahaan, 

yakni Public Internal (pegawai) dan External Customer (konsumen yang membeli 

produk). 

Tujuan perusahaan adalah mendapatkan keuntungan. Dan perusahaan 

berfikir bahwa pelanggan external merupakan pelanggan yang harus di perhatikan 

agar merasa puas sehingga dapat mempertahankan pelanggan external tersebut. 

Dengan kata lain akan mendapatkan keuntungan secara berkesinambungan. Jarang 

sekali ada perusahaan yang memperhatikan Public Internal (pegawai) akibat 

penilaian yang salah seperti diatas. Padahal apabila kepuasan pelanggan internal 

diperhatikan oleh perusahaan, maka secara tidak langsung akan menimbulkan 

pengaruh ekonomis terhadap perusahaan. 

Perusahaan yang menganggap pegawai dapat dengan mudah diganti akan 

menghadapi tingginya tingkat turnover, antara lain dengan membengkaknya 

pengeluaran biaya pelatihan, dan gaji. Pegawai yang tidak merasa puas pun akan 

berperilaku kurang loyal terhadap perusahaan. 

Ada beberapa perusahaan yang telah menyadari pentingnya 

memperhatikan kepuasan pegawainya. Salah satunya adalah Hotel Kedaton 

Bandung. 

Sebenarnya kepuasan pegawai dapat tercermin dari tingkatan kerja 

pegawai dalam perusahaan. Apabila tingkat kerja dalam suatu perusahaan 

menurun maka salah satu dampak yang diperoleh perusahaan yaitu tidak adanya 

keuntungan secara maksimal. seperti contohnya, ketika seorang resepsionis yang 

merasa tidak puas atau kecewa, akan memberikan pelayanan yang tidak 

profesional seperti mengangkat telepon dengan tidak sopan (kasar), berperilaku 

tidak bersedia membantu. Secara tidak langsung akan berpengaruh dalam 
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semangat kerjanya. Sehingga kenerja akan merosot dan akan merugikan 

perusahaan. Dalam penelitian ini akan mengambil objek pada Hotel Kedaton 

dikota Bandung.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Tugas Akhir yang diajukan 

berjudul ”TINJAUAN KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI BAGIAN 

HOUSEKEEPING DAN DAMPAKNYA PADA HOTEL KEDATON 

BANDUNG” 

 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

1. Bagaimana tingkat kepuasan kerja pegawai di bagian Housekeeping pada 

Hotel Kedaton Bandung? 

2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan serta solusi atau penyelesaian 

yang diberikan untuk menangani hambatan dalam kepuasan kerja pegawai 

di bagian Housekeeping pada Hotel Kedaton? 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi kepuasan kerja 

pegawai Housekeeping di Hotel Kedaton, faktor-faktor yang mempengaruhinya, 

serta faktor-faktor penghambat dan penyelesaiannya. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Mengetahui sejauh mana kepuasan kerja pegawai Housekeeping di Hotel 

Kedaton Bandung serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dan 

penyelesaiannya dalam kepuasan kerja pegawai di Bagian Housekeeping pada 

Hotel Kedaton Bandung . 

 

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN 

a. Penelitian ini berguna, untuk mengetahui secara jelas kondisi atau situasi 

kerja di lingkungan Houskeeping. 
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b. Untuk pihak Widyatama Bandung dapat menambah hubungan kerja sama 

dengan pihak luar dalam hal ini adalah Hotel Kedaton Bandung sebagai 

lokasi bagi mahasiswa dalam penelitian TA. 

c. Bagi Hotel Kedaton Bandung sebagai bahan evaluasi yang menyangkut 

masalah kepuasan kerja pegawai di bagian Housekeeping. 

d. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi terutama pada masalah 

manajemen hotel di bagian Housekeeping. 

 

1.5 METODOLOGI PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

1.5.1 Metode Penelitian    

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif 

menganalisis dan menginterprestasikan data secara nyata yang diperoleh, 

kemudian memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti 

serta memberikan simpulan. 

Data dalam penelitian ini menggunakan, data primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dan 

orang-orang yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Sedangkan data sekunder 

adalah kumpulan data yang diperoleh dari studi-studi kepustakaan. 

 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Pencarian data penunjang dengan cara menelaah teori, pendapat serta 

pokok-pokok pikiran dari berbagai media atau informasi tertulis. 

Khususnya buku-buku atau data yang relevan dengan masalah yang 

dibahas dengan penelitian. 

b. Observasi 

Proses pengumpulan informasi atau data, menganalisis dan hingga 

menariknya menjadi kesimpulan melalui pengamatan di lapangan. 

Pengamatan ini dilakukan secara langsung oleh peneliti. 

 

c. Wawancara 
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Proses wawancara dengan mengajukan pertanyaan lisan kepada pihak 

HRD dan pegawai perusahaan mengenai masalah yang diteliti. 

 

d. Angket 

Perolehan data melalui prosedur pembuatan daftar pertanyaan secara 

tertulis kepada pegawai perusahaan tentang kualitas service perusahaan 

terhadap pegawai. Sebagai pengumpulan data penelitian. 

 

1.6 LOKASI PENELITIAN DAN WAKTU PENELITIAN 

Lokasi penelitian di Hotel Kedaton Bandung. Bertempat di Jl. Suniaraja 

No. 14, Bandung. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Novtember 2007 sampai 

dengan bulan Februari 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


