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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Dewasa ini perekonomian dunia berkembang sangat pesat dan mengarah pada 

era globalisasi khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi, globalisasi yang 

akan berdampak pada pembentukan aliansi ekonomi atau lebih dikenal dengan 

regionalisasi, yang pokoknya mengarah kepada perdagangan bebas, sedangkan 

teknologi informasi telah mendorong terjadinya persaingan yang semakin ketat 

dalam dunia usaha. Karena konsumen menjadi lebih mudah dalam menerima 

informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, sehingga 

konsumen menjadi lebih leluasa dalam memilih produk atau jasa yang sesuai dengan 

batasan kriteria yang diinginkan, disamping itu dengan semakin berkembangnya 

teknologi informasi konsumen memiliki alternatif pilihan yang maksimum dan dapat 

membandingkan produk atau jasa antara satu perusahaan yang lainnya. 

Namun pada saat ini, perekonomian bangsa Indonesia tengah menghadapi 

permasalahan yang sangat berat sehubungan dengan adanya krisis ekonomi yang 

terjadi sejak bulan juli 1997, krisis ekonomi tersebut telah membawa dampak yang 

sangat luas terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa, termasuk sendi 

perkonomian  di tanah air, sehingga berbagai bidang usaha mengalami persaingan 

yang semakin ketat untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. 
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Salah satu industri yang mengalami persaingan ketat ini adalah industri jasa 

perhotelan, dimana kondisi di Indonesia pada saat ini tidak stabil maka hal ini 

mengakibatkan turunnya jumlah tamu hotel, sehingga pihak manajeman hotel harus 

terus berusaha melakukan pemasaran yang aktif, kerena sektor industri jasa 

diharapkan dapat meningkatkan daya tahan perekonomian nasional, memperluas 

lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta sekaligus mendorong berkembangnya 

kegiatan ekonomi dalam berbagai sektor pembangunan lainnya. 

Dalam hal ini pengusaha hotel dihadapkan pada dua permasalahan, pertama, 

persaingan antara para pengusaha dalam hal kelengkapan fasilitas dan kenyamanan 

hotel, mereka berlomba membangun hotel dengan fasilitas serba lengkap dan 

mewah serta memiliki lokasi strategis yang dapat memelihara kenyamanan 

konsumen, kedua, persaingan dalam menarik konsumen untuk memilih hotel yang 

bersangkutan. 

Semakin banyaknya pesaing, maka berbagai fasilitas yang ditawarkan pun 

semakin beragam, akibatnya tuntutan tamu hotel terhadap kualitas pelayanan pun 

akan meningkat, demikian pula halnya dengan harapan tamu hotel terhadap kualitas 

pelayanan hotel. Oleh karena itu manajemen hotel harus selalu memantau 

perkembangan perilaku tamu hotel terhadap pelayanan yang diberikannya, sehingga 

apabila terjadi perubahan kebutuhan dan keinginan dari tamu hotel, maka pihak 

hotel dapat segera meningkatkan kualitas pelayanan hotelnya. Upaya memberikan 

kepuasan tamu hotel hanya dapat dicapai apabila perusahaan/hotel mampu 

memberikan pelayanan yang prima dan pelayanan yang prima merupakan cerminan 

kinerja yang unggul. 
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Kepuasan pelanggan akan bisa tercapai apabila kualitas pelayanan yang 

diterima dirasakan sama dengan atau melampaui kualitas pelayanan yang 

diharapkan oleh konsumen. Dengan demikian, apabila kualitas pelayanan hotel 

tersebut lebih rendah daripada kualitas pelayanan yang diharapkan oleh tamunya 

maka akan timbul ketidakpuasan tamu hotel dan mereka akan mencari hotel lainnya 

yang dapat memenuhi apa yang diinginkannya dan sebaliknya apabila kualitas 

pelayanan tersebut  dapat memenuhi atau bahkan melampaui kualitas pelayanan 

yang diharapkan, maka tamu hotel akan memperoleh kepuasan bahkan kesenangan 

yang pada gilirannya akan menimbulkan loyalitas. Oleh sebab itu maka diperlukan 

suatu pengelolaan yang baik agar dapat mencapai tujuan tersebut salah satu cara 

yang dapat dilakukan oleh organisasi adalah dengan terus meningkatkan kualitas 

pelayanannya terhadap kepuasan konsumen. 

           Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian     

pada hotel Papandayan yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

perhotelan dan menyajikannya dalam bentuk laporan tugas akhir dengan judul : 

 “TINJAUAN PELAKSANAAN  PENGENDALIAN KUALITAS PADA 

HOTEL   PAPANDAYAN  BANDUNG” 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah yang akan diidentifikasikan pada pokok pembahasan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian kualitas pelayanan yang diterapkan 

pada Hotel Papandayan Bandung ? 

2. Masalah - masalah apa saja yang dihadapi oleh hotel Papandayan dalam 

pelaksanaan pengendalian kualitas Pelayanan ? 

3. Manfaat apa saja Yang diperoleh oleh Hotel Papandyan dalam pelaksanaan 

pengendalian kualitas pelayanan ? 

 

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian  

 Maksud penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mencari informasi dalam 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengendalian Kualitas 

Pelayanan serta sebagai salah satu syarat menempuh ujian akhir program D3 jurusn 

Manajemen di Universitas Widyatama, adapun tujuannya adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengendalian kualitas pelayanan yang 

diterapkan oleh hotel Papandayan. 

2. Untuk mengetahui masalah – masalah yang dihadapi Hotel Papandayan dalam 

penerapan pelaksanaan pengendalian kualitas pelayanan. 

3. Untuk mengetahui manfaat dari pelaksanaan pengendalian kualitas pelayanan 

bagi Hotel Papandayan. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

Dengan melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian 

ini akan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan dan 

pengetahuan yang lebih mendalam tentang Manajemen Operasional, khususnya 

mengenai pengendalian kualitas pelayanan yang diterapkan oleh Hotel 

Papandayan Bandung. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta bahan masukan bagi    

perusahaan sebagai bahan pertimbangan didalam menetapkan kebijaksanaan 

mengenai pengendalian kulitas pelayanan yang lebih baik agar dapat memberikan 

kepuasaan terhadap pelanggan dalam usaha meningkatkan produktifitas 

perusahaan. 

3. Bagi Akademis dan Pihak lain yang berkepentingan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu 

pengetahuan yang telah ada serta melakukan penelitian selanjutnya pada bidang 

yang sama. 

1.5 Metodologi Laporan 

Dalam penyusunan Tugas akhir ini penulis peroleh data serta informasi 

lainnya dengan menempuh teknik dan mengumpulkan data, yaitu dengan 

menempuh metode deskriptif. Yaitu metode yang menggambarkan suatu 

fenomena berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung dengan cara 
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mendeskripsikan data yang ada dan disusun sistematis kemudian membahasnya 

sehingga dapat ditarik kesimpulan 

Dalam melaksanakan penelitian deskriptif ini, maka langkah-langkah yang 

penulis lakukan antara lain : 

1. Penelitian Kerja Lapangan (Field Research) 

Penelitian dengan cara mempelajari dan meneliti langsung pada objek yang akan 

diteliti dalam hal ini hotel Papandayan, usaha ini dilakukan untuk memperoleh 

data. Sedangkan untuk mengumpulkan data – data penelitian dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu : 

- Wawancara, diperoleh dari pembicaraan langsung dengan manager dan pihak-

pihak yang diberikan penjelasan tentang masalah yang akan penulis teliti. 

- Mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan perusahaan yang sedang 

berlangsung, khususnya di bidang pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penulis menelusuri sumber-sumber kepustakan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang sedang penulis teliti, guna mempermudah dalam penelitian/ 

mendapatkan gambaran yang lengkap dan jelas tentang masalah yang akan 

dibahas. 
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1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Untuk memperoleh data maka penulis akan melaksanakan praktek kerja 

lapangan di Hotel Papandayan Bandung . Yang beralamat di Jl. Gatot subroto No 

83 Bandung. Dalam kerja praktik ini akan dilakukan penulis selama satu bulan, 

dari bulan juni 2006 sampai dengan selesai. 

 


