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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata di Indonesia ada berbagai macam, salah satunya adalah hotel. 

Hotel khususnya di Surabaya sekarang tersebar luas mulai dari bintang satu 

sampai dengan bintang lima.  Dengan memiliki service yang berbeda–beda, 

dengan adanya persaingan di industri pariwisata khususnya perhotelan, maka 

banyak hotel yang bersaing untuk memerbaharui servis dan kinerja mereka. 

Sehingga antara hotel bintang lima berlomba untuk mendapatkan pengunjung 

yang ingin menikmati jasa servis mereka . Tetapi juga sekarang banyak hotel 

bintang tiga dan empat yang memiliki servis setara dengan hotel bintang lima, 

Salah satu contohnya adalah Hotel Golden Tulip Legacy Surabaya yang berbasis 

bintang empat tetapi memiliki servis tidak kalah dengan hotel bintang lima. Hotel 

Golden Tulip Legacy bertempat di jalan HR Muhammad no. 269, Surabaya. 

Sehingga dari beberapa survey dan hasil penelitian hotel yang ada di 

Surabaya , peneliti menemukan perbandingan hotel – hotel tersebut menurut rate 

bintang hotel mereka. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti melakukan 

penelitiannya dalam industry pariwisata perhotelan ini. Berikut beberapa hasil 

perbandingannya. 
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Tabel 1.1 Data Statistik Hotel Bintang 4 di Surabaya 

 

 

 

 

 

 

Kabupaten/Kota Klasifikasi Hotel Kamar 

16.Surabaya Bintang 1 / One 

Star 

     5       307  

  Bintang 2 / Two 

Stars 

     3       205  

  Bintang 3 / Three 

Stars 

     33      3 952  

  Bintang 4 / Four 

Stars 

     20      3 682  

  Bintang 5 / Five 

Stars 

     7      1 912  
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Tabel 1.2 Jumlah Akomodasi, Rata-rata Pekerja dan Jumlah Tamu 

HariMenurut Provinsi, Tahun 2015-2016 (Hotel Bintang) 

Sumber: bps.go.id (2019) 

Hotel merupakan jasa akomodasi bisnis yang sekarang populer di Indonesia, 

dengan menyajikan bentuk kenyamanan, servis, fasilitas yang bisa menjadi sarana 

untuk orang berwisata. Hotel juga merupakan tempat wisata yang sekarang 

banyak di gemari orang dan masyarakat untuk sekedar berlibur atau juga untuk 

pekerjaan (bisnis). Berhubungan dengan pemanfaatan waktu luang ini bisa 

Provin 

si 

Banyaknya 

 

Rata-rata 

Pekerja Per 

Tamu Per Hari 

Usaha Kamar Tempat 

Tidur 

Usaha Kamar Indonesia Asing Jumlah 

Jawa 

Timur 

(2016) 

158 17 

014 

26 393                            

90.3  

                              

0.8  

10 609 1 536 12 145 

Jawa 

Timur 

(2015) 

143 15 

790 

23 902 95,7 0,9 9353 1363 10916 
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dijadikan sebagai penunjang industri pariwisata di Indonesia, dengan adanya 

hubungan yang berkaitan dengan berkomunikasi dan kontak langsung orang – 

orang sebagai pelanggan, maka ini berhubungan juga dengan kinerja dan kualitas 

karyawan.  

Hotel juga bisa meningkatkan Sumber Daya Manusia yang dimana sekarang 

juga sudah banyak hotel yang berdiri di Indonesia. Perkembangan industri 

pariwisata khususnya berjalan dalam bidang perhotelan. Perkembangan industri 

semakin hari semakin berkembang dan berubah pada setiap tahunnya, sehingga 

dapat mempengaruhi sistem operasional perusahaan tersebut. Industri dalam 

bidang perhotelan tidak bisa dipisahan dari sumber daya manusia. Dilihat dari 

beberapa faktor yang bisa mempengaruhi berkembangnya suatu hotel adalah 

karyawan. Tingkat karyawan dibagi menjadi dua yaitu karyawan baru dan lama 

yang bisa menilai perkembangan hotel tersebut. Maka dari itu, perlu juga supaya 

bisa meningkatkan kinerja karyawan bisa dilakukan monitoring sumber daya 

manusia atau para karyawan itu sendiri.  

Kualitas sumber daya manusia sendiri bisa dilihat dari kinerja mereka di 

dalam bidang mereka masing – masing.  Semakin tinggi kinerja dan kualitas hasil 

kerja mereka maka semakin efektif dan efisien sehingga peluang dan waktu 

bersaing dengan kompetitor yang lain semakin tinggi.  

Sumber daya manusia sangat berhubungan dengan industri perhotelan 

khususnya untuk Human Resources Department. Dan yang akan diulas adalah 
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Human Resources dari Hotel Golden Tulip Legacy Surabaya. Topik utama yang 

ingin disampaikan penulis untuk membahas mengenai bagaimana peran Human 

Resources dalam monitoring kinerja karyawan berdasarkan pengalaman magang 

selama enam  bulan . 

1.2 Rumusan Masalah 

Seberapa penting peran Human Resources Dalam monitoring Performance 

karyawan di Hotel Golden Tulip Legacy Surabaya ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui seberapa penting peran Human Resources dalam 

monitoring performance karyawan hotel Golden Tulip Legacy Surabaya. 

1.4  Manfaat Penelitian  

Hotel Golden Tulip Legacy Surabaya membentuk sebuah tim untuk membuat 

suatu jembatan antara satu departemen ke departemen yang lain, dan Hotel 

Golden Tulip Legacy ingin memperlihatkan kinerja mereka sebagai kepala utama 

yang akan berdampak bagi para pengikutnya. Sehingga mereka juga bisa 

memberikan feedback baik untuk departemen Human Resources sendiri dan 

berdampak juga ke semua departemen yang lainnya. 

Manfaat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja karyawan melalui 

monitoring yang bisa dilakukan dengan performance semua karyawan. Bagi 
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penulis juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana peran 

dan pentingnya memantau kinerja karyawan disebuah perusahaan. 

1.5  Batasan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Hotel Golden Tulip Legacy Surabaya yang 

berlokasi di  Jl.HR Muhammad No.269 ini untuk mengetahui Performance 

Karyawan yang bekerja disana. Penelitian ini dijalankan pada bulan  Juni 2019 –

Desember 2019. Penelitian ini dibantu oleh dua narasumber Human Resources 

Department dan tujuh dari department lainnya (HOD, Front Office, dan FB 

Service) yang akan membahas tentang Feedback atau hasil kinerja khususnya 

untuk Human Resources Department. Pertanyaan yang akan diambil seputar 

proses kerja dan monitoring terhadap karyawannya, sehingga mereka bisa 

memberikan argumen yang ingin mereka ubah atau tambah untuk kedepannya.  

 

 

 

 

 

https://www.booking.com/hotel/id/rich-palace-surabaya.id.html#map_opened-hotel_address

