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ABSTRAK 

 

 Hotel Cendana Premiere Surabaya adalah hotel berbintang 3 yang terletak 

dijalan Kombes Pol Moh. Duryat No. 6, Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota 

Surabaya, Jawa Timur. Hotel ini menyediakan berbagai fasilitas yang bisa 

dinikmati oleh para pengunjung yang bermalam disana, seiring berjalannya waktu 

hotel semakin berkembang dan tentunya terdapat beberapa hal yang harus 

dikembangkan juga demi meningkatkan usahanya terutama mengenai pengelolaan 

sumber daya manusia dan lingkungan kerja Hotel Cendana Premiere Surabaya 

memiliki beberapa kinerja pelayanan yang kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kinerja pelayanan yang dilakukan oleh karyawan Hotel Cendana Premiere Surabaya 

yaitu pada saat tamu membutuhkan sesuatu namun karyawan masih kurang tanggap 

dalam melayani tamu, keteledoran karyawan saat menjalankan tugas yang 

diberikan. 

 Solusi yang ditawarkan agar diterapkan pada Hotel Cendana Premiere 

Surabaya dengan melakukan penilaian kinerja pada karyawan guna mengevaluasi, 

meningkatkan dan mengembangkan kinerja pelayanan yang dilakukan dengan 2 

metode yaitu Management by Objective dan Behaviorally Anchor Rating Scale.

 Dengan diterapkannya penilaian untuk meningkatkan kinerja pelayanan 

dalam lingkungan kerja pada Hotel Cendana Premiere Surabaya sehingga 

memperoleh hasil bahwa Hotel Cendana Premiere Surabaya dapat meningkatkan 

pelayanan terhadap tamu yang bermalam disana. 

Kata Kunci : Management by Objective, Behaviorally Anchor Rating Scale, 

Penilaian Kinerja  Kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hotel Cendana Premiere Surabaya adalah salah satu hotel berbintang 3 yang 

terletak di Tegalsari, Kota Surabaya yang menyediakan berbagai fasilitas yang ada. 

Hotel Cendana Premiere Surabaya sendiri berdiri sejak tahun 2014. Awal mula 

perusahaan ini dinangui oleh sebuah perusahaan management dari Jakarta yakni 

LARIZ Hotel & Resort Management, hotel ini berfokus pada tujuan untuk 

memberikan tempat untuk menginap baik tamu dari domestik ataupun internasional 

yang akan tinggal di Kota Surabaya dalam beberapa hari kedepan.  

Saat ini, Hotel Cendana Premiere Surabaya ini sudah banyak memiliki 

banyak pengunjung maupun pelanggan yang tercatatat kurang lebih 50 kamar atau 

100 konsumen per harinya yang datang pada saat hari kerja atau hari biasa 

(weekdays). Namun, pada saat hari sabtu, minggu atau hari libur rata – rata 

kunjungan meningkat hingga kurang lebih 84 kamar atau bisa mencapai 200 

konsumen per harinya.  

Namun, semakin berkembangnya Hotel Cendana Premiere Surabaya yang 

ditunjukkan dengan semakin banyaknya minat kunjungan konsumen pada Hotel 

Cendana Premiere Surabaya, pimpinan hotel atau yang biasa disebut dengan Head 

Manager Hotel merasakan beberapa hal yang harus dikembangkan dalam hal 

kinerja karyawannya survei ini didapat dari laporan kepala bagian setiap 

diadakannya Breafing pagi. Permasalahan utama perusahaan yakni masih 

kurangnya kinerja pada pelayanan seperti penampilan, perilaku, dan cara berbicara 



  

 

 

2 

yang dinilai pimpinan hotel masih kurang terkait faktor latar belakang lingkungan 

yang berbeda – beda. 

Berdasarkan penjabaran singkat mengenai masalah yang dihadapi oleh 

Hotel Cendana Premiere Surabaya, maka dibutuhkan beberapa solusi agar dapat 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Solusi yang dapat diberikan untuk 

menghadapi permasalahan diatas adalah dengan melakukan penilaian kinerja 

karyawan menggunakan metode Management By Objective (MBO) dan 

Behaviorally Anchor Rating Scale (BARS) terhadap karyawan yang berada di Hotel 

Cendana Premiere Surabaya, sehingga kemampuan dan keahlian karyawan dapat 

meningkat dan berkembang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

rumusan masalah dalam kerja praktik ini melakukan penilaian menggunakan metode 

MBO dan BARS untuk meningkatkan kinerja pelayanan di Hotel Cendana Premiere 

Surabaya.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpanan 

maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan 

memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 
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1. Langkah awal dalam merancang penilaian untuk menyesuaikan kebutuhan apa 

saja yang diperlukan untuk mengembangkan kinerja pelayanan guna 

meningkatkan kepuasan pengunjung Hotel Cendana Premiere Surabaya.  

2. Penilaian menggunakan metode MBO dan BARS ditetapkan agar karyawan 

lebih maksimal dalam melayani tamu. 

3. Penilian kinerja yang dilakukan terdiri dari materi mengenai cara melayani 

tamu, bertanggung jawab akan tugasnya, berpenampilan rapi dan sopan kepada 

tamu.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penilaian kinerja pelayanan karyawan menggunakan metode 

MBO dan BARS agar dalam melayani konsumen dapat berjalan secara efisien 

dan efektif sehingga memberikan hasil yang positif bagi Hotel Cendana 

Premiere Surabaya. 

  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari perancangan penilaian kinerja menggunakan 

metode MBO dan BARS pada Hotel Cendana Premiere Surabaya adalah : 

1. Kinerja pelayanan dapat berjalan dengan terstruktur, efisien dan efektif. 

2. Meningkatkan kualitas dan keterampilan karyawan. 

3. Memberikan kenyamanan bagi tamu saat bermalam di Hotel Cendana 

 Premiere Surabaya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Hotel Cendana Premiere Surabaya 

Pendiri dari Hotel Cendana Premiere Surabaya adalah Ibu Vivit. Hotel ini 

dulunya dipegang oleh orang tua dari Ibu Vivit serta management yang berbeda 

namun dengan seiring berjalannya waktu hotel ini ditutup karena alur management 

yang kurang baik sehingga mengalami kebangkrutan pada tahun 1990an. Namun 

pada tahun 2000an dibuka kembali dengan nama yang sedikit berbeda yaitu Hotel 

Cendana Premiere Surabaya dimana memiliki 54 karyawan dan 9 departemen serta 

bergabung dengan management LARIZ agar bisa diolah dengan benar sesuai 

dengan keadaan hotel sebelumnya.  

Hotel Cendana Premiere Surabaya memiliki 84 kamar yang terdiri dari 

Superior dengan jumlah kamar sebanyak 17 kamar, Deluxe dengan jumlah kamar 

sebanyak 18 kamar, Superior Twin dengan jumlah kamar sebanyak 39 kamar, 

Deluxe Twin dengan jumlah kamar sebanyak 3 kamar, Junior Suit dengan jumlah 

kamar sebanyak 4 kamar, serta Cendana Suit dengan jumlah kamar sebanyak 3 

kamar. Tidak hanya itu Hotel Cendana Premiere Surabaya juga menyediakan 

fasilitas berupa ruang pertemuan, ada 3 macam ruang pertemuan yang terdiri dari 

Ruang Pertemuan Dascha Kenzie berada di lantai 2, Ruang Pertemuan Aruna 

berada di lantai 2, dan Ruang Pertemuan Amasya di lantai 9 dengan seluruh ruangan 

berkapasitas 250 orang. 
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2.2 Struktur Organisasi  

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Hotel Cendana Premiere Surabaya 

yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Hotel Cendana Premiere Surabaya 

 

2.3 Job Description 

2.3.1 HOTEL MANAJER 

a) Mengatur dan meneliti pemesanan, penerimaan, pelayanan kamar dan kegiatan 

pengurus/pelayan hotel. 

b) Mengawasi persiapan keamanan, kebun dan pemeliharaan barang-barang. 

c) Merencanakan dan mengawasi bar/tempat minum, restauran, dan 

tempat/ruangan untuk konferensi. 
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d) Mengamati minuman keras, permainan dan peraturan hukum yang terkait 

dengannya. 

e) Menilai dan memeriksa kepuasan tamu. 

f) Memeriksa pembukuan dan kegiatan pembelian. 

g) Menetapkan pembuatan anggaran. 

h) Mengawasi pemilihan, pelatihan dan pengawasan terhadap staf. 

i) Memastikan terpenuhinya standar K3 sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

j) Menyediakan informasi wisata lokal dan mengatur trasportasi untuk 

kunjungan/wisata kepada tamu. 

 

2.3.2 SALES MANAGER 

a) Membuat dan melaksanakan rencana penjualan strategis yang memperluas basis 

pelanggan dan memperluas jangkauan global. 

b) Bertemu dengan klien potensial dan menumbuhkan hubungan jangka panjang 

dengan memahami kebutuhan mereka. 

c) Rekrut tenaga penjualan, tetapkan tujuan, dan pantau kinerja guna memastikan 

tugas dan tanggung jawab tim penjualan tetap terpenuhi. 

d) Mengawasi tim penjualan. 

e) Kelola proses pendataan di akhir bulan dan akhir tahun. 

 

2.3.3 ASST. SALES MANAGER 

a) Merencanakan dan mengimplementasikan strategi penjualan. 

b) Mengorganisasikan tim. 
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c) Menganalisa Penjualan. 

d) Bertanggung jawab untuk mengontrol Team & Store. 

e) Membantu dalam memimpin, mengarahkan dan memotivasi tim untuk mencapai 

target penjualan. 

 

2.3.4 SALES EXECUTIVE 

a) Bertanggung jawab terhadap promosi produk untuk mendukung tercapainya 

penjualan. 

b) Menyusun rencana kerja (proyeksi pencapaian, perencanaan penjualan, rencana 

produktifitas). 

c) Mengatur jadwal yang efektif demi tercapainya pertemuan dan negosiasi. 

d) Membuat daftar list seluruh klien dalam sistem dan informasi yang dibutuhkan 

seperti harga, kode dan segmen. 

e) Kegiatan prospecting bersama kelompok atau individu. 

f) Kemampuan menjual dengan personal sale. 

 

2.3.5 SALES ADMIN 

a) Membuat target penjualan harian. 

b) Melayani permintaan pelanggan. 

c) Mengembangkan bisnis. 

d) Mewakili bagian penjualan saat mereka berada di lapangan. 

e) Memperbarui status pesanan serta rincian pengiriman sehingga bisa terus 

diinformasikan ke pelanggan. 
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f) Menjadwalkan pertemuan dengan tim penjualan serta menyediakan informasi 

presentasi mengenai produk yang dibutuhkan saat pertemuan. 

g) Menagih pembayaran yang telah lewat. 

h) Memonitoring pesanan yang sedang diproses. 

i) Memberikan informasi penjualan berdasar lini produk atau wilayah yang 

digunakan dalam memantau kinerja. 

j) Memproses pemesanan via email dan telepon. 

k) Memperbarui catatan penjualan. 

l) Membuat laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. 

m)  Memastikan target penjualan. 

 

2.3.6 CHIEF ACCOUNTING 

a) Mengawasi pelaksanaan administrasi dan akuntansi sehari-hari. 

b) Melakukan review harian terhadap akun kas. 

c) Mengawasi pengumpulan data dan perhitungan cost di produksi. 

d) Melakukan rekonsiliasi atas semua akun (nominal dan permanen) setiap 

menjelang tutup buku. 

e) Memastikan laporan kas harian, mingguan dan laporan arus kas bulanan yang 

dibuat oleh cash accountant sudah akurat. 

f) Mengkoordinasikan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk 

kebutuhan internal. 

g) Menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk asersi manajemen untuk 

pihak luar. 
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h) Memberikan support dan asistensi yang maksimal bagi semua bagian di dalam 

perusahaan. 

i) Mengawasi dan mengkoordinasikan penumpulan data, bukti transaksi hingga 

pelaporan pajak perusahaan. 

j) Memberikan asistensi dan support yang efektif bagi auditor independent. 

k) Memberikan training, pengarahan, panduan, dan bimbingan bagi semua staff 

accounting. 

 

2.3.7 PURCHASING & STORE KEEPER 

a) Menerima dan review surat permintaan barang dari seluruh bagian baik yang 

harian maupun yang bulanan Supervisor. 

b) Melakukan pemeriksaan terhadap ketepatan pemeriksaan dengan anggaran dan 

atau kebutuhan. 

c) Melakukan pendataan terhadap supplier dari segi harga, kesiapan dan ketepatan 

pengiriman serta kualitas barang yang mereka tawarkan sebagai data untuk 

melakukan seleksi supplier. 

d) Melakukan proses pembelian dari mulai permohonan, penawaran harga, 

penyiapan kelengkapan administrasi sampai kepada pengontrolan ketepatan 

pembelian. 

e) Menyiapkan pembayaran melalui kas kecil lainnya dan pendataan pengeluaran 

tersebut. 

f) Melakukan review dan rekap pembelian per bulan dan analisa ketepatan 

berdasarkan anggaran. 
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g) Berkoordinasi dengan bagian lain untuk kesesuaian spesifikasi barang dan waktu 

pengiriman. 

h) Menjalankan tugas-tugas terkait lainnya dalam permasalahan administrasi kasir. 

 

2.3.8 IT & DESIGN GRAPHIC 

a) Menerima, memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan bantuan IT. 

b) Maintenance LAN dan koneksi internet. 

c) Mendesain, membangun atau memelihara/ update situs web perusahaan. 

d) Membeli hardware IT, software dan hal – hal lain yang berhubungan dengan hal 

tersebut. 

e) Instalasi, perawatan dan penyediaan dukungan harian baik untuk hardware dan 

software Windows , peralatan termasuk printer, scanner, hard-drives external 

dll. 

f) Korespondensi dengan penyedia jasa eksternal termasuk Internet Services 

Provider, penyedia jasa Email, hardware dan software supplier. 

 

2.3.9 GENERAL CASHIER 

a) Melakukan pembayaran untuk transaksi pembeli secara tunai. 

b) Melakukan pembayaran atau pelunasan hutang ke supplier. 

c) Melakukan pembayaran untuk biaya utilitas hotel seperti listrik, PDAM, telepon, 

jaringan internet, dan biaya pembuangan limbah hotel. 

d) Bersama dengan accounting manager melakukan pembayaran atau transfer gaji 

karyawan. 

e) Membuat pencatatan kas keluar. 
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f) Menerima reimburse atau uang penggantian. 

g) Melakukan stok kas secara weekly dan monthly. 

h) Menerima uang dari transaksi yang terjadi di restaurant dan di counter 

receptionis ( mencatat pendapatan hotel). 

i) Melakukan closing bulanan general cashier. 

j) Berkoordinasi dengan staff Account Payable  dan Cost Control untuk 

penjadwalan pembayaran ke supplier. 

 

2.3.10 HR COORDINATOR 

a) Bertanggung jawab dalam membantu dan melaporkan kepada HRD (Human 

Resources Of Development) Manager dalam bidang hiring & firing tenaga kerja. 

b) Menyusun prosedur seleksi recruitment karyawan baru. 

c) Melakukan koordinasi ke departemen lain untuk mengumpulkan rencana 

permintaan karyawan setiap tahun dan membuat status data karyawan dan 

turnover setiap bulan dari masing-masing divisi. 

d) Memasang iklan lowongan kerja, melakukan sortir lamaran, melakukan tes 

psikologi dan interview awal untuk mendapatkan calon karyawan yang sesuai. 

e) Merekomendasikan kandidat berdasarkan hasil tes psikologi dan interview awal, 

serta mengatur jadwal interview lanjutan (user, hrd, presdir), agar proses 

rekrutmen dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. 

f) Menyiapkan perjanjian kerja dan kontrak kerja karyawan serta mengupdate masa 

berlakunya kontrak kerja. 

g) Menginput data karyawan dan ke sistem agar semua terdata dengan baik. 
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h) Membuat laporan rekapitulasi mutasi, promosi dan status karyawan (tambahan 

anak, menikah, berhenti). 

 

2.3.11 CHIEF SECURITY 

a) Membuat perencanaan operasional dan sistem pengamanan gedung. 

b) Menyusun rencana kerja tahunan, bulanan dan mingguan. 

c) Membuat jadwal operasional keseluruh pengamanan dan penertiban gedung. 

d) Membuat rencana pengembangan / modifikasi / upgrading & penyempurnaan 

sistem pengamanan dan penempatan anggota. 

e) Merencanakan SDM dalam mendukung operational keamanan dan ketertiban 

lingkungan. 

f) Merencanakan pengelolaan dana yang diperlukan untuk mendukung tugasnya. 

g) Melakukan pengorganisasian operasional. 

h) Melakukan koordinasi dengan aparat setempat ( Pemda, Polisi dan tokoh 

masyarakat ) 

i) Menerapkan prosedur tetap / sistem prosedur dengan efektif. 

j) Membuat analisa laporan kerja bulanan. 

k) Mengkomunikasikan kebijakan yang ditetapkan oleh management ke internal 

bagian. 

l) Mengevaluasi laporan hasil pengusutan kejadian dan interogasi sampai 

penyerahan tersangka ke polisi setempat. 

m)  Mengendalikan operasional dan sistem pengamanan. 

n) Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan operasional dan sistem pengamanan. 

o) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan K3. 
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p) Membaca situasi secara tepat dan cermat dan membersihkan respon terhadap 

kemungkinan gangguan yang timbul. 

q) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal operasional. 

r) Melakukan pembinaan terhadap seluruh bawahannya. 

s) Bertanggung jawab terhadap keadilan dan kesesuaian anggota terhadap kontrak 

/ plotingan yang telah ditetapkan. 

t) Menegakkan disiplin kerja bawahan dengan memberikan instruksi kerja dengan 

jelas. 

 

2.3.12 ASST. HOUSEKEEPING 

a) Sebagai kordinator kerja untuk semua section Housekeeping. 

b) Menjaga grooming semua staff Housekeeping. 

c) Memeriksa daftar hadir staff. 

d) Mengecek status kamar, EA, ED, VIP, House Used. 

e) Mempersiapakan kesiapan kamar. 

f) Mengecek standar kerja staff Housekeeping. 

g) Memeriksa kebersihan fasilitas yang dipergunakan karyawan Hotel. 

h) Mempersiapkan schedule berdasarkan room occupancy.  

i) Mengawasi pelaksanaan general cleaning. 

j) Menginspeksi standar kerja staff Housekeeping. 

k) Menginventori barang-barang housekeeping setiap bulan. 

l) Melaksanakan training setiap waktu. 

m)  Menandatangani Work Order ke bagian Enginering. 

n) Menghandle komplain tamu sesuai kasusnya. 
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2.3.13  ROOM ATTENDANT 

a) Menerima penugasan dan arahan terhadap tugas-tugas yang harus di jalankan 

dari Floor supervisor ,termasuk menerima lembar penugasan, Room Attendant 

Report, dan kunci kamar. 

b) Menerima pengarahan dan bimbingan dari Floor supervisor terhadap cara kerja 

yang sistematis dan efisien.. 

c) Selalu menyiapkan trolly dengan peralatan kerja, guest supplies dan cleaning 

supplies dan equipment untuk menjalankan tugas. 

d) Memeriksa status seluruh kamar di area yang di tugaskan kondisi kamar dan 

melaporkan status kamar sesuai dengan hasil pemeriksaan yang ada. 

e) Memeriksa secara teliti atas kamar-kamar yang akan di gunakan hari itu 

berdasarkan Expectet Arrival list. 

f) Melaporkan kepada Floor supervisor atas kerusakan yang terjadi di kamar atau 

corridor lantai. 

g) Melaporkan kepada Floor supervisor atau Order taker terhadap barang tamu 

yang tertinggal di kamar untuk di simpan di lost and pound secara procedural 

sesuai yang telah di tentukan dan di simpan di Housekeeping office. 

h) Melayani tamu atas segala macam keperluan yang mereka butuhkan selama 

mereka menginap. 

i) Melaporkan hasik kerjaan dan mengembalikan lembar penugasan, Room 

Attendant Report dan kunci yang di gunakan pada saat mengakhiri tugas. 

j) Menjalankan tugas yang diberikan oleh Floor Supervisor. 

2.3.14 FO SUPERVISOR 
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a) Membantu kelancaran tugas di Front Office dan menggantikan Front Office 

Manager ketika berhalangan dan mengkoordinir beberapa tugas sesuai dengan 

diskripsi pekerjaannya. 

b) Membantu pekerjaan Front Office Manager dalam hal kontrol dan administrasi. 

c) Membuat jadwal kerja Reception, Bell drive, Bell boy, Telephone Operator, 

Reservasi dan GRO. 

d) Memantau operasional di Front Office. 

e) Mengarahkan dan mengawasi terhadap pekerjaan resepsionis dan concierge. 

f) Menghadiri briefing pagi management hotel, mewakili front office manager jika 

berhalangan hadir. 

g) Menangani keperluan tamu yang membutuhkan bantuan. 

 

2.3.15 FRONT DESK AGENT (FDA) 

a) Menyiapkan daftar tamu dan menyiapkan kamar pada setiap kamar sesuai 

dengan permintaan yang dipesan. 

b) Membantu registrasi tamu dan memberikan kamar sesuai pesanan dan 

permintaan khusus. 

c) Mengetahui dan memahami semua prosedur dan metode pembayaran baik secara 

tunai, secara debet / kredit ataupun penagihan. 

d) Memahami dengan benar status kamar dan layout atau denah kamar hotel, tipe 

kamar dan harga kamar hotel. 

e) Memahami tata cara pemakaian House Bank. 

f) Menghadiri training dan pertemuan internal hotel. 

g) Menggunakan etika telepon dengan baik dan benar. 
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2.3.16 ASST. FOOD AND BEVERAGE MANAGER 

a) Bertanggung jawab langsung kepada general manager atas kelancaran 

operasional bagian tata hidang. 

b) Bertanggung jawab atas pencapaian suatu pendapatan penjualan makanan dan 

minuman.  

c) Bertanggung jawab atas kestabilan dari standard food and beverage cost, 

standard service, standard portion, standard recipe, dan standard quality of 

food. 

 

2.3.17 BANQUET CAPTAIN 

a) Mengatur peralatan pada seksinya. 

b) Melakukan taking order. 

c) Membantu melayani tamu yang berkunjung di restaurant. 

 

2.3.18 WAITERSS 

a) Melakukan table set up. 

b) Mengambil makanan dari dapur dan minuman dari bar. 

c) Menangani pembayaran. 

 

 

 

2.3.19 EXECUTIVE CHEF 
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a) Mengecek daftar pesanan barang ke gudang, sebagai kitchen requesation 

(Pengorderan barang untuk keperluan dapur). 

b) Mengetik menu atau membuat menu untuk dijual oleh waiter atau staff food and 

beverage product.  

c) Membuat anggaran tahunan untuk mempersiapkan bahan-bahan makanan yang 

akan dijual.  

d) Membuat rencana kerja tahunan sebagai work target atau revenue tahunan untuk 

menjadi tatanan pencapain target dimasa mendatang.  

e) Selalu menghadiri rapat antara kepala bagian lainnya sesuai yang telah 

ditentukan oleh General Manager.  

f) Mengatur & mengawasi seluruh tugas-tugas kitchen, khususnya dalam proses 

pengadaan dan pengolahan makanan sesuai dengan standart yang telah 

ditetapkan.  

g) Mengawasi pelaksanaan tata kerja , keselamatan kerja, dan memenuhi 

kelengkapan atau atribut kerja agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang 

aman.  

h) Mengawasi sepenuhnya tempat penyimpanan makanan dan peralatan-peralatan 

yang akan digunakan untuk kelancaran operasional kerja.  

i) Menjaga food cost standart (standar harga) yang berbanding lurus dengan 

standar porsi, sehingga harga yang tercantum di menu sudah mengalami 

perhitungan yang matang.  

j) Mengontrol dan melaksanakan sepenuhnya kegiatan food production secara 

keseluruhan.  
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k) Bekerja sama dengan F & B manager khususnya dalam hal penyediaan makanan 

dan minuman dalam jamuan-jamuan atau rapat-rapat yang diselenggarakan oleh 

hotel.  

l) Berkreasi menciptakan menu-menu baru, sebagai upaya untuk menarik 

konsumen, tetapi hal ini sebagai tugas tambahan.  

m)  Mengawasi tata urutan dalam penyiapan menu-menu buffet sehingga berjalan 

dengan teratur dan baik.  

n) Menjaga hubungan baik dengan para staf dan rekan-rekan.  

o) Bersedia menjalankan tugas atau instruktur dari atasan.  

p) Dan dibutuhkan sebagi advisor dan ketua yang menjadi pengajar, pengawas dan 

pengambil keputusan demi kelancaran operasional kitchen dengan sebaik-

baiknya. 

 

2.3.20 CHEF DE PARTIE 

a) Bertanggung jawab terhadap proses pengadaan kebutuhan bahan makanan, 

khususnya untuk jamuan-jamuan atau rapat-rapat yang diselenggarakan oleh 

Hotel. 

b) Mengawasi kelancaran kerja sehari-hari pada setiap section. 

c) Memberikan tugas-tugas harian kepada setiap cook yang dibawahinya. 

d) Mengawasi operasional kitchen kepada tiap shift. 

e) Menyelesaikan segala persoalan yang ditimbulkan pada saat operasional. 

f) Memberikan operasional briefing pada tiap harinya. 

g) Atas kelancaran kerja pada tiap bagian. 

h) Bertanggung jawab atas terciptanya disiplin kerja karyawan pada bagiannya. 
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2.3.21 COOK HELPER 

a) Melaksanakan persiapan awal. 

b) Pekerjaan yang ringan. 

c) Sedikit resiko seperti mengupas kentang, memotong sayur dan memasak 

makanan sederhana. 

 

2.3.22 PASTRY 

a) Membuat semua jenis kue yang disajikan untuk dessert. 

b) Mengolah buah-buahan untuk dessert. 

c) Membuat saus manis yang disajikan bersama kue. 

d) Membuat ice cream & shorbet dan hidangan yang dibuat berbahan dasar ice 

cream & shorbet. 

e) Menata kue untuk buffet. 

f) Membuat dekorasi untuk meja buffet misalnya rumah salju, hiasan dari gula, 

coklat , dll. 

 

2.3.23 STEWARD 

a) Mendistribusikan alat – alat dapur. 

b) Membersihkan area dapur dan peralatan masak. 

c) Menyimpan dan memelihara peralatan masak. 

d) Menjaga agar persediaan mencukupi. 

e) Mengusahakan perbaikan alat bagi alat yang rusak. 

 

 



  

 

 

20 

2.3.24 ASST. CHIEF ENGENEERING 

a) Mengkoordinir pembuatan master schedule dan breakdown aktivitas bulanan 

dan mingguan. 

b) Mengkoordinir penentuan schedule material dan persetujuan material dari 

owner. 

c) Mengkoordinir pembuatan shop drawing. 

d) Memaksimalkan kemungkinan pemanfaatan value engineering (VE). 

e) Mengkoordinir pembuatan laporan progres pelaksanaan proyek secara periodik. 

Mengkoordinir pembuatan master schedule dan breakdown aktivitas bulanan 

dan mingguan. 

f) Mengkoordinir penentuan schedule material dan persetujuan material dari 

owner. 

g) Mengkoordinir pembuatan laporan progres pelaksanaan proyek secara periodik. 

 

2.3.25 TECHNICIAN 

a) Periksa semua peralatan teknik dalam setiap tugas seperti chiller, boiler, pompa, 

menara pendingin, coldstorage, kompresor, AHU, Generator set, eskalator, 

sistem kebakaran, dll. 

b) Periksa semua peralatan pendukung dalam setiap tugas seperti ketinggian air di 

tangki tanah, bahan bakar, tangki atap, greasetrap, dll. 

c) Jalankan pemeliharaan pencegahan sesuai dengan jadwal pemeriksaan PM atau 

sesuai panduan oleh pembimbing. 

d) Ambil tindakan segera untuk pemecahan masalah & perbaiki semua peralatan di 

hotel yang mengganggu operasi hotel dan atau kenyamanan tamu. 
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e) Mempersiapkan / mengatur peralatan yang dibutuhkan oleh fungsi, periksa 

semua peralatan harus siap digunakan sebelum tamu atau penyelenggara acara 

menggunakan peralatan, siaga atau waktu untuk memonitor acara, 

membersihkan barang setelah fungsi selesai, menyimpan semua peralatan 

dengan benar. 

f) Selalu jaga agar area kerja tetap bersih dan rapi. 

g) Keluhan, klaim, dan penyelesaian masalah semua aspek yang terkait dengan 

peralatan teknik seperti tamu, dll 

h) Semua aktivitas harus dilaporkan kepada Supervisor untuk ditulis dalam buku 

catatan bergilir, dan sorot hal-hal penting untuk ditindaklanjuti untuk shift 

berikutnya atau masalah penting yang sudah dipecahkan untuk dipantau. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 Dalam merancang dan menerapkan peningkatan kinerja sumber daya 

manusia pada Hotel Cendana Premiere Surabaya, ada beberapa teori - teori dasar 

terkait yang dapat digunakan untuk membantu penelitian serta menyelesaikan 

permasalahan yang ada dan berkaitan dengan kegiatan yang akan diterapkan. 

 

3.1 Penilaian Kinerja  

3.1.1 Pengertian  

    Menurut Mondy & Noe (2005) penilaian kinerja adalah tinjauan formal 

dan evaluasi kinerja individu atau tugas tim. Dessler (2003) penilaian  kinerja 

adalah mengevaluasi kinerja relatif karyawan saat ini dan/atau di masa lalu 

terhadap standar prestasinya. Henry (1995:327), Simamora kinerja karyawan 

adalah tingkat terhadap mana para karyawan mencapai persyaratan-persyaratan 

pekerjaan. Yang dimaksud dengan sistem penilaian kinerja ialah proses yang 

mengukur kinerja karyawan. Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2006, p382) 

penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses mengevaluasi seberapa 

baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan 

seperangkat standar dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut pada 

karyawan.  
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3.1.2  Tujuan Penilaian Kinerja 

  Menurut Rivai (2005) penilaian kinerja dapat digunakan untuk berbagai 

tujuan. Secara garis besar. Tujuan utama penilaian kinerja adalah sebagai berikut 

:  

a. Untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini. 

b. Pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk pemberian kenaikan gaji 

berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa dan insentif uang. 

c. Mendorong pertanggung jawaban dari karyawan. 

d. Untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lainnya. 

e. Pengembangan sdm yang masih dapat dibedakan lagi kedalam: penugasan 

kembali, promosi, kenaikan jabatan dan training atau latihan. 

f. Meningkatkan etos kerja. 

g. Memperkuat hubungan antara karyawan dengan supervisor melalui diskusi 

tentang kemajuan kerja mereka. 

h. Sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dari karyawan untuk memperbaiki 

desain pekerjaan, lingkungan kerja dan rencana karir selanjutnya. 

i. Riset seleksi sebagai kriteria keberhasilan efektivitas. 

j. Membantu menempatkan karyawan dengan pekerjaan yang sesuai untuk 

mencapai hasil yang baik secara menyeluruh. 

k. Membantu menempatkan karyawan dengan pekerjaan yang sesuai untuk 

mencapai hasil yang sesuai untuk mencapai hasil yang baik secara menyeluruh. 

l. Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan – hambatan agar kinerja 

menjadi baik. 
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3.1.3 Metode Penilaian Kinerja 

 Berikut penjelasan dari metode penilaian yang dibutuhkan untuk Hotel 

Cendana Premiere Surabaya : 

A. Behaviorally Anchor Rating Scale (BARS) 

Metode Behaviorally Anchor Rating Scale (BARS) adalah metode penilaian 

yang menggabungkan pendekatan perilaku pekerja dengan sifat pribadi. Metode 

Behaviorally Anchor Rating Scale ini terdiri atas suatu seri, 5 hingga 10 skala 

perilaku vertical untuk setiap indikator kinerja. Untuk setiap dimensi, disusun 5 

hingga 10 Anchor. Anchor yang dimaksud yaitu perilaku yang menunjukkan 

kinerja untuk setiap dimensi, Anchor tersebut disusun dari yang nilainya paling 

tinggi hingga nilainya yang paling rendah. Anchor tersebut pada umumnya 

disusun oleh suatu tim yang terdiri atas spesialis Sumber Daya Manusia, 

Manager, dan pegawai. Tim ini bertugas untuk mengidentifikasi karakteristik 

dimensi kinerja dan mengidentifikasi 5 hingga 10 kejadian khusus untuk setiap 

dimensi. Kemudian, kejadian khusus tersebut ditelaah dan dinilai oleh seluruh 

anggota tim. Kejadian khusus yang terpilih kemudian ditempatkan dalam skala 

yang paling tinggi sampai dengan skala yang paling rendah.  

 

B. Management by Objective (MBO) 

 Pada tahun 1957 Douglas Mc Gregor mengkritik bahwa evaluasi kinerja 

tradisional yang pada masa itu berfokus pada kepribadian dan sifat-sifat pribadi 

karyawan di dalam artikelnya, ia menyarankan mengubah sistem tersebut dan 

menggunakan konsep Management by Objectives. Penilaian karyawan dengan 

metode ini mewajibkan karyawan untuk menyusun konsep target jangka pendek 
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dan kemudian mendiskusikannya dengan manager. MBO ini juga bertujuan 

untuk mengharuskan para manajer untuk menetapkan tujuan-tujuan terukur yang 

spesifik untuk setiap karyawan berdasarkan hasil diskusi dengan karyawan 

tersebut. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

 

4.1 Analisis Pekerjaan 

Dalam setiap perusahaan dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik 

kepada konsumen dan mitra bisnisnya, hal ini menyebabkan sumber daya manusia 

dituntut untuk memberikan performa yang terbaik sehingga perusahaan mampu 

bersaing dengan para kompetitornya. Sumber daya manusia memiliki peran yang 

sangat penting bagi sebuah Hotel Cendana Premiere Surabaya. Salah satu peran 

pentingnya adalah kualitas pelayanan karyawan terhadap pelanggan. Kualitas 

pelayanan yang diberikan harus sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 

perusahaan. Agar pihak Hotel Cendana Premiere Surabaya mengetahui kualitas 

pelayanan yang diberikan karyawan terhadap pelanggan, maka dibutuhkan 

penilaian pada kinerja karyawan tersebut.  

Selama ini, Hotel Cendana Premiere Surabaya melakukan penilaian kinerja 

karyawan hanya dengan mengamati laporan kerja harian yang disampaikan oleh 

kepala departemen masing – masing, awalnya laporan kerja harian diperoleh dari 

Briefing rutin setiap pagi dimana laporan tersebut dapat mengandung progress 

pekerjaan setiap divisi. Metode penilaian kinerja karyawan tersebut kurang efektif, 

karena hasil penilaian kinerja karyawan bersifat tidak objektife. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan kurangnya komunikasi vertikal antara atasan dan karyawan, 

sehingga menyebabkan tidak akuratnya hasil penilaian kinerja karyawan.  



  

 

 

27 

Untuk mengoptimalkan kompetensi karyawan terhadap pelanggan, Hotel 

Cendana Premiere Surabaya berupaya meningkatkan penilaian terhadap 

karyawannya dengan melakukan metode Manajemen Berdasarkan Sasaran 

(Management By Objective/MBO) dan Skala Penilaian Berdasarkan Perilaku 

(Behaviorally Anchored Rating Scale/BARS). Penilaian kinerja karyawan dengan 

metode MBO dan BARS bisa dilakukan dengan manual atau komputerisasi, 

penilaian kinerja yang terkomputerisasi dapat mempermudah pimpinan sebagai 

pengguna melakukan evaluasi terhadap pencapaian karyawannya, melihat 

perkembangan karyawan dari waktu ke waktu, dan bisa memberikan perbaikan 

untuk kedepannya. Berdasarkan kebutuhan untuk mendapatkan data yang cepat dan 

mudah digunakan, maka dirancanglah sistem penilaian kinerja karyawan di Hotel 

Cendana Premiere Surabaya dengan menggunakan metode tersebut. 

Dari dua metode penilaian kinerja diatas, maka pihak Hotel Cendana 

Premiere Surabaya dapat memperoleh hasil penilaian kinerja karyawan sebagai 

berikut : 

a. Ukuran yang lebih akurat 

b. Standart yang lebih jelas 

c. Umpan Balik 

d. Dimensi Independen 

e. Konsistensi 

Dengan demikian, pihak Hotel Cendana Premiere Surabaya dapat 

meningkatkan serta mengembangkan kompetensi karyawan terutama dalam 

memberikan pelayanan terhadap pelanggan. 
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4.2 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini, terdiri dari 2 tahap yakni pengumpulan 

informasi melalui sesi wawancara dan pengidentifikasian masalah.  

 

4.2.1 Pengumpulan Informasi 

 

  Tabel 4.1 Wawancara Hotel Cendana Premiere Surabaya 

No Pertanyaan dan Jawaban 

1 

Bagaimana profil singkat tentang Hotel Cendana Premiere Surabaya ? 
- Hotel Cendana berdiri sejak tahun 90an, namun sempat mengalami 

kebangkrutan perusahaan sehingga hotek ditutup. Hotel dibuka kembali 
tahun 2014an dengan nama yang berbeda yaitu Hotel Cendana Premiere 
Surabaya dengan memiliki 52 orang pegawai didalamnya. 

2 

Bagaimana struktur organisasi yang terdapat di dalam Hotel Cendana 
Premiere Surabaya ? 

 

 

3 

Apakah dari struktur organisasi tersebut efektif untuk melakukan pekerjaan 
mereka masing-masing ? 
- Tidak terlalu efektif sebab struktur organisasi tersebut bisa dikatakan 

terlalu lebar. 

4 

Kenapa bisa tidak terlalu efektif ? 
- Karena bentuk struktur yang terlalu lebar bisa mengakibatkan 

terhambatnya produktivitas karyawan dan bisa terjadi kesalahan 
komunikasi. 
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5 

Bagaimana sistem penilaian kinerja karyawan yang ada di Hotel Cendana 
Premiere Surabaya ? 
- Untuk saat ini Hotel Cendana Premiere Surabaya belum memiliki 

sistem penilaian yang benar sehingga selama ini penilaian kinerja belum 
dapat diukur dengan benar antara sudah sesuai dengan SOP yang 
diberikan atau belum sesuai. 

6 
Sistem penilaiannya mencakup apa saja ? 
- Selama ini laporan penilaiannya hanya berupa laporan lisan yang 

disampaikan oleh kepala departemen masing – masing. 

7 
Apakah hanya dengan laporan lisan tersebut bisa menilai semua aspek ? 
- Untuk saat ini karena kami masih mengutamakan hanya saat rapat 

rutin setiap pagi itu, jadi masih belum optimal untuk penilaiannya. 

8 

Apakah dengan penilaian kinerja seperti itu bisa menjamin standar 
pelayanan kepada pelanggan ? 
- Jika dilihat dari kebutuhan penilaian belum bisa menjamin sudah 

sesuai standart pelayanan atau belum karena kita hanya mendengar 
tanpa ada bukti fisik yang jelas berupa laporan tertulis. 

 

 
4.2.2 Pengidentifikasian Masalah  

Setelah mendapatkan informasi mengenai Hotel Cendana Premiere 

Surabaya melalui wawancara dengan HR Coordinator, langkah berikutnya yaitu 

mengidentifikasi masalah. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, secara garis 

besar permasalahan yang dihadapi oleh Hotel Cendana Premiere Surabaya adalah 

belum memiliki sistem penilaian kinerja karyawan dengan baik dan kurangnya 

kesadaran karyawan akan standar peraturan perusahaan yang telah ditetapkan, 

sehingga dapat menimbulkan kurangnya pelayanan karyawan yang diberikan 

kepada konsumen. Ada beberapa metode penilaian kinerja karyawan yang bisa 

dilakukan antara lain : 

1. Metode Rating Scale 

2. Metode Behaviorally Anchor Rating Scale / BARS 
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3. Metode Management By Objective / MBO 

4. Critical Incident 

5. Field Review 

6. Essay 

7. Ranking 

8. Forced Distribution 

Dari masalah penilaian kinerja yang ada di Hotel Cendana Premiere 

Surabaya yang hanya berupa laporan setiap hari tanpa ada bukti fisik dan 

keakuratan yang diperoleh dan belum ada tindak lanjut setelah penilaian, sehingga 

jika dilihat dari permasalahan yang terjadi di Hotel Cendana Premiere Surabaya ada 

beberapa keunggulan dari metodeyang ada diatas yang bisa digunakan oleh Hotel 

Cendana Premiere Surabaya yaitu: 

 

Tabel 4.2 Keungggulan Dari Beberapa Metode Penilaian Kinerja 
No. Metode Keunggulan 

1 Metode Rating Scale 

a. Mudah penggunaanya. 
b. Dapat mengetahui intensitas dan gambaran 

keadaan suatu perilaku/kejadian. 
c. Dapat digunakan untuk mengkonfirmasikan 

antara realitas dengan persepsi subjektif rater. 

2 
Metode Behaviorally 
Anchor Rating Scale 

(BARS) 

a. Berkurangnya kesalahan – kesalahan penilaian 
sebagai akibat dari fakta – fakta berikut : 
i. Dimensi – dimensi pekerjaan ditentukan 

secara jelas bagi penilai dan relevan 
terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
orang yang sedang dinilai. 

ii. Jangkar – jangkar keperilakuan secara jelas 
menentukan kategori tanggapan yang 
tersedia bagi penilai. 

b. Sistem penilaian kinerja yang lebih 
terkendalikan, akurat, bermakna dan lengkap. 

c. Tingkat penerimaan dan komitmen yang lebih 
tinggi terhadap sistem penilaian karyawan dan 
penyelia. 
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d. Pengurangan dalam tingkat penolakan dan 
konflik yang dihasilkan oleh penilaian 

e. Perbaikan kemampuan mengidentifikasi secara 
jelas bidang – bidang kekurangan kinerja 
tertentu dan kebutuhan – kebutuhan aktivitas 
pelatihan dan pengembangan. 

3 Metode Management 
By Objective (MBO) 

a. Memungkinkan para individu dapat 
mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. 

b. Membantu dalam perencanaan dengan 
membuat para manajer menetapkan suatu 
tujuan dan sasaran. 

c. Memperbaiki komunikasi antara seorang 
manajer dengan bawahan. 

d. Individu dapat mengetahui sasaran 
organisasinya. 

e. Membuat proses manajemen lebih wajar 
dengan memusatkan pada pencapaian tujuan. 

4 Metode Critical 
Incident 

a. Fleksibel metode yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan sistem multi-user. 

b. Data dikumpulkan dari perspektif responden 
dan dalam kata – kata sendiri. 

c. Tidak memaksakan responden ke dalam 
setiap kerangka yang diberikan. 

d. Mengidentifikasi bahkan peristiwa langka 
yang mungkin akan terjawab oleh metode lain 
yang hanya berfokus pada peristiwa umum 
dan sehari-hari. 

e. Berguna ketika masalah terjadi, namun 
penyebab dan beratnya tidak diketahui murah 
dan menyediakan informasi yang banyak. 

f. Menekankan fitur yang akan membuat sistem 
sangat rentan dan bisa membawa manfaat 
besar (misalnya keamanan). 

g. Dapat diterapkan dengan menggunakan 
kuesioner atau wawancara. 

5 Metode Field Review 
a. Penilaian dilakukan oleh para ahli penilaian 

dan juga karena tidak terpengaruh oleh hallo 
effect. 

6 Metode Essay 

a. Untuk menjawab test objektif tidak banyak 
memakai waktu. 

b. Reabilitynya lebih tinggi kalau di bandingkan 
dengan test Essay, karena penilainnya bersifat 
objektif. 

c. Pemberian nilai dan cara menilai test objektif 
lebih cepat dan mudah karena tidak menuntut 
keahlian khusus dari pada si pemberi nilai. 

d. Objektif test tidak memperdulikan penguasaan 
bahasa, sehingga mudah dilaksanakan. 
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e. Validity test objektif lebih tinggi dari essay 
test, karena samplingnya lebih luas. 

7 Metode Ranking 
a. Penilaian dilakukan dengan banyak pegawai, 

metode ini sitem penilaian sederhana dan 
cepat. 

8 Metode Forced 
Distribution 

a. Dapat mengidentifikasi yang mempunyai 
prestasi tinggi, mengurangi penyimpanan 
penilai. 

 

 

Setelah melihat keunggulan dari masing – masing metode diatas bisa dilihat 

bahwa metode Rating Scale hanya menilai kinerja karyawan dari realitas dengan 

perspektif subjektif sedangkan Hotel Cendana Premiere Surabaya melakukan 

penilaian yang realistis namun berperstif objecktif, metode Behaviorally Anchor 

Rating Scale (BARS) dapat menilai kinerja dengan sesuai fakta di lapangan, 

dimensinya dilakukan secara jelas oleh atasan, penilaian dilakukan secara akurat 

dan dapat mengidentifikasi masalah dalam masing – masing departemen sedangkan 

Hotel Cendana Premiere Surabaya membutuhkan metode seperti ini untuk dapat 

menilai dari berbagai pihak dan hasilnya akurat dan bersifat objectif, metode 

Management By Objective (MBO) dapat mengevaluasi dari masing – masing 

departemen, setiap individu juga paham akan sasaran tujuan organisasinya, 

penyampaiannya lebih jelas dan dapat membuat evaluasi untuk organisasinya yang 

telah diuji sedangkan Hotel Cendana Premiere Surabaya juga membutuhkan 

penilaian setiap individu kinerja karyawannya dan membutuhkan evaluasi penilaian 

agar dapat menghasilkan peningkatan yang optimal untuk kinerja karyawan, 

metode Critical Incident hanya bersifat penilaian sementara dan hanya membuat 

sistem yang rentan dalam keamanan sedangkan di Hotel Cendana Premiere 

Surabaya tidak terlalu membutuhkan itu karena sistem diperusahaan sudah cukup 
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baik, metode Field Review penilaian hanya dilakukan oleh para ahli dan tidak 

berdampak penting pada perkembangan kinerja karyawan sedangkan di Hotel 

Cendana Premiere Surabaya membutuhkan penilaian kinerja yang berdampak pada 

hasil kinerja karyawan, metode Essay fungsi dari ini sama halnya dengan metode 

Behaviorally Anchor Rating Scale (BARS) namun tidak memiliki hasil yang dapat 

mengevaluasi kinerja dari karyawan tersebut, metode Ranking penilaian ini 

dilakukan oleh seluruh karyawan namun Hotel Cendana Premiere Surabaya 

membutuhkan metode yang menilai adalah atasan dan bukan keselurahan dari 

karyawan, dan pada metode Field Distribution dilakukan hanya untuk mengetahui 

tentang prestasi pada individu bukan dalam hal bisa meningkatkan kualitas kinerja 

pada karyawan. 

Maka dari penilaian serta fungsi yang baik dan dibutuhkan untuk Hotel 

Cendana Premiere Surabaya hanya ada dua metode yang berfokus dan sesuai untuk 

peningkatan kinerja karyawan di Hotel Cendana Premiere Surabaya yaitu metode 

Behaviorally Anchor Rating Scale (BARS) dan metode Management By Objective 

(MBO) dengan keunggulan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 Keunggulan dari Metode Behaviorally Anchor Rating 
                         Scale dan Management By Objective 

Keunggulan Metode Behaviorally Anchor 
Rating Scale 

(BARS) 

Keunggulan Metode Management 
By Objective 

(MBO) 
- Berkurangnya kesalahan – kesalahan 

penilaian sebagai akibat dari fakta – fakta 
berikut : 
 Dimensi – dimensi pekerjaan 

ditentukan secara jelas bagi penilai 
dan relevan terhadap pekerjaan yang 
dilaksanakan oleh orang yang sedang 
dinilai. 

- Memungkinkan para individu 
dapat mengetahui apa yang 
diharapkan dari mereka. 

- Membantu dalam 
perencanaan dengan 
membuat para manajer 
menetapkan suatu tujuan dan 
sasaran. 
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 Jangkar – jangkar keperilakuan secara 
jelas menentukan kategori tanggapan 
yang tersedia bagi penilai. 

- Sistem penilaian kinerja yang lebih 
terkendalikan, akurat, bermakna dan 
lengkap. 

- Tingkat penerimaan dan komitmen yang 
lebih tinggi terhadap sistem penilaian 
karyawan dan penyelia. 

- Pengurangan dalam tingkat penolakan 
dan konflik yang dihasilkan oleh 
penilaian. 

- Perbaikan kemampuan mengidentifikasi 
secara jelas bidang – bidang kekurangan 
kinerja tertentu dan kebutuhan –
kebutuhan aktivitas pelatihan dan 
pengembangan. 

- Memperbaiki komunikasi 
antara seorang manajer 
dengan bawahan. 

- Individu dapat mengetahui 
sasaran organisasinya. 
 

- Membuat proses manajemen 
lebih wajar dengan 
memusatkan pada 
pencapaian tujuan. 

  

 

Dilihat dari yang dibutuhkan penilaian kinerja untuk Hotel Cendana 

Premiere Surabaya keunggulan metode diatas dapat mengoptimalkan kinerja 

karyawan dan meningkatkan kesadaran akan standar peraturan perusahaan yang 

telah ditetapkan. Metode yang sesuai untuk memperbaiki penilaian kinerja tersebut 

yaitu metode BARS dan MBO. Tujuan perusahaan dapat menggunakan dua metode 

tersebut untuk mengatasi masalah penilaian kinerja yang ada di perusahaan. Sistem 

penilaian tersebut diterapkan pada karyawan untuk meningkatkan  kinerja dan 

mengoptimalkan kesadaran karyawan yang ada dengan memiliki hasil yang dapat 

dievaluasi sehingga memberikan dampak yang efektif dan akurat untuk perusahaan. 

 

4.3 Analisis  

Tahap analisis ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan 

terkait permasalahan yang ada pada Hotel Cendana Premiere Surabaya.  
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4.3.1 Kebutuhan Sistem Penilaian Kinerja Karyawan 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa ingin adanya sistem penilaian kinerja pada karyawan Hotel Cendana 

Premiere Surabaya yaitu diadakannya sistem penilaian kinerja karyawan yang akan 

berguna untuk integritaskan kinerja karyawan dengan memberikan hasil yang 

akurat. 

 

4.3.2 Sistem Penilaian Kinerja Karyawan 

Data informasi yang dapat membantu untuk melakukan penilaian kinerja 

karyawan ini yaitu nilai dari kepala departemen masing -  masing, penilaian tersebut 

meliputi berbagai macam indikator dari setiap departemen yang telah ditentukan 

oleh kepala departemen.  

 

4.4 Perancangan dan Penerapan 

Setelah melakukan perencanaan dan analisis, langkah selanjutnya adalah 

merancang dan menerapkan sistem penilaian kinerja yang dibutuhkan Hotel 

Cendana Premiere Surabaya. Penerapan akan dilakukan secara pertahap dengan 

melakukan perancangan yang baik agar sistem terlaksana sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 

4.4.1 Perancangan Sistem Penilaian Kinerja 

Sesuai dengan hasil dari penelitian terhadap penilaian kinerja yang  telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, maka bertujuan untuk membantu memperbaiki 

penilaian kinerja karyawan yang ada di Hotel Cendana Premiere Surabaya. 
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Penelitian ini berfokus pada tujuan dan sasaran yang menjadi program kerja, 

sehingga sistem penilaian kinerja mudah untuk dilakukan pada Hotel Cendana 

Premiere Surabaya.   

Dalam hal ini Hotel Cendana Premiere Surabaya memiliki langkah – 

langkah metode MBO yaitu mendefinisikan tujuan perusahaan agar Hotel Cendana 

Premiere Surabaya menjadi perusahaan yang bisa diakui sebagai perusahaan besar, 

mendefinisikan job description masing – masing karyawan agar dapat 

mempermudah untuk mencapai tujuan perusahaan, membuat standar performasi 

atau sasaran kerja individu yang berfungsi dalam menentukan pernyataan untuk 

penilaian kinerja karyawan, dan penentuan bobot indicator dan target output yaitu 

memberikan nilai dengan pernyataan yang telah dibuat oleh manager dan kepala 

departemen masing – masing. Namun langkah – langkah untuk metode BARS 

sendiri yaitu menetapkan skala nilai dan menetapkan standar pencapaian yaitu 

dengan melihat hasil dari kuesioner yang telah dibuat dan telah diisi oleh kepala 

departemen sehingga hasil dari penilaian tersebut dapat dievaluasi oleh kepala 

departemen beserta dengan manager hotel. 

Checklist merupakan penilaian yang didasarkan pada standar kerja yang 

sudah di deskripsikan terlebih dahulu. Dengan memberikan beberapa kuesioner 

dibawah ini yang memuat sejumlah pernyataan sehingga dapat diajukan pada 

semua departemen yang terlibat di Hotel Cendana Premiere Surabaya.  
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Tabel 4.4 Form Penilaian Kinerja Pada Departemen Housekeeping 

Dept. Housekeeping 

No. Pertanyaan 
Skala 

1 2 3 4 5 
Grooming ( Penampilan Diri ) 
1 Kerapian dalam berpenampilan saat bekerja      

2 Tutur kata yang diucapkan sehari -hari dalam lingkungan 
bekerja      

Self Confidence ( Percaya Diri ) 

3 Karyawan dapat menyelesaikan sendiri pekerjaan yang 
diberikan dengan baik      

4 Karyawan dapat melayani pelanggan sesuai dengan yang 
dibutuhkan      

Attitude ( Sikap ) 
5 Karyawan memiliki kejujuran dalam menjalankan tugas      

6 Karyawan dapat bekerja keras sesuai jadwal yang telah 
dibuat      

Teamwork ( Bekerja dalam tim ) 
7 Karyawan dapat bekerja sama dengan karyawan lainnya      

8 Karyawan dapat berbagi tanggung jawab dengan karyawan 
lainnya      

 

Penjelasan Indikator Departemen Housekeeping: 

 Pada tabel penilaian departemen Housekeeping ini yang dinilai meliputi 

beberapa indikator yaitu Grooming, Self Confidence, Attitude, dan Teamwork. 

Penilaian yang berdasarkan Grooming dapat dilihat dari penampilan karyawan itu 

sendiri sudah sesuai atau belum dengan SOP tentang penampilan karyawan, 

berdasarkan Self Confidence dalam pekerjaan room attendt ataupun room service 

penilaian bisa dilihat dengan bagaimana karyawan tersebut bisa menyelesaikan 

pekerjaannya sendiri karena housekeeping setidaknya diperlukan maksimal 2 orang 

untuk membersihkan kamar yang dibagi untuk toilet dan kamar itu sendiri. 
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 Sedangkan penilaian berdasarkan sikap disini sangat berpengaruh kepada 

pelayanan karena jika ada pelanggan yang ingin membersihkan kamar namun 

keadaan didalam kamar masih ada orangnya maka karyawan harus sopan, santun, 

dan ramah kepada pelanggan agar bisa merasa nyaman karena pendekatan antara 

konsumen dan karyawan hotel. Serta dilakukan juga penilaian berdasarkan kerja 

sama tim dimana karyawan dapat membagi tugas dengan karyawan lainnya dalam 

tanggung jawab membersihkan kamar baik yang dalam keadaan check out atau 

tidak hanya kebersihan kamar yang menjadi tanggung jawab pelayanan ini tapi juga 

menjaga barang bawaan dari konsumen yang statusnya long stay di Hotel Cendana 

Premiere Surabaya. 
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Tabel 4.5 Form Penilaian Kinerja Pada Departemen Marketing 

Dept. Marketing 

No. Pertanyaan Skala 
1 2 3 4 5 

Grooming ( Penampilan Diri ) 
1 Kerapian dalam berpenampilan saat bekerja           

2 Tutur kata yang diucapkan sehari - hari dalam 
lingkungan bekerja           

Self Confident ( Percaya Diri ) 

3 Karyawan memiliki ide kreatif yang dapat mengambil 
hati pelanggan           

4 Karyawan memiliki kepercayaan diri dalam melayani 
pelanggan           

Attitude ( Sikap ) 

5 Karyawan memiliki kejujuran, ramah, dan empati dalam 
bekerja           

6 Karyawan dapat bertanggung jawab dengan target yang 
sudah ditentukan           

7 Karyawan dapat mengambil keputusan disaat keadaan 
mendesak           

Teamwork ( Bekerja dalam tim ) 

8 Karyawan dapat bekerja sama sesama tim dalam 
memenuhi target yang telah ditentukan           

 

Penjelasan Indikator Departemen Marketing : 

 Tabel penilaian kinerja pada departemen Marketing ini terdiri dari 4 

indikator juga yang sama dengan tabel sebelumnya namun yang dapat dibedakan 

yaitu porsi dari penilaian itu sendiri, dimana untuk indikator Grooming dapat 

disimpulkan dari berpenampilan karyawan yang secara tidak langsung dapat 

menimbulkan image baik bagi  Hotel Cendana Premiere Surabaya pada saat 

melakukan sales call, penilaian Self Confidence pada departemen ini yaitu 

bagaimana sales dapat memsarkan hotel dengan baik sehingga konsumen bisa 
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tertarik dengan fasilitas dan pelayanan yang ada di dalam hotel, penilaian 

berdasarkan Attitude yaitu cara sales menyampaikan atau memasarkan hotel dengan 

tutur kata yang baik bisa dalam lingkup mudah dipahami dan menyampaikan 

dengan ramah sehingga pelanggan bisa segan dengan pelayanan yang diberikan 

sedangkan dengan penilaian Team work dengan berbagi tanggung jawab sesama 

sales hotel dalam memasarkan hotel baik dalam segi harga, pelayanan yang dapat 

diberikan dan fasilitas yang dijanjikan agar mencapai target yang telah diberikan 

oleh atasan. 

 

Tabel 4.6 Form penilaian kinerja pada departemen Accounting 

Dept. Accounting 

No Pernyataan Skala 
1 2 3 4 5 

Grooming ( Penampilan Diri ) 
1 Kerapian dalam berpenampilan saat bekerja           

2 Tutur kata yang diucapkan sehari - hari dalam 
lingkungan bekerja           

Self Confident ( Percaya Diri ) 
3 Karyawan memiliki ide kreatif            
4 Karyawan memiliki kepercayaan diri            

Attitude ( Sikap ) 

5 Karyawan memiliki kejujuran, ramah, dan empati dalam 
bekerja           

6 Karyawan dapat bertanggung jawab dengan tugas yang 
diberikan           

7 Karyawan dapat mengambil keputusan disaat keadaan 
mendesak           

Teamwork ( Bekerja dalam tim ) 

8 Karyawan dapat bekerja sama sesama tim dalam 
memenuhi kebutuhan hotel           
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Penjelasan Indikator Departemen Accounting : 

 Penilaian berdasarkan Grooming selalu berdasarkan dengan bagaimana cara 

berpenampilan karyawan pada saat bekerja meskipun bagian Accounting tidak 

selalu bertemu dengan konsumen tetapi perusahaan memiliki SOP yang harus 

dilakukan, penilaian berdasarkan Self Confident yaitu dari cara berfikir seorang 

accounting dalam meminimalisir keuangan dalam hotel yang mana harus 

diprioritaskan dan sanggup menyampaikan keadaan keuangan hotel melalui Head 

Manager Hotel saja, penilaian berdasarkan Attitude disini peran sangat penting 

dalam bidang keuangan karena saat mengelola dibutuhkan ketelitian, kejujuran dan 

dapat mengambil keputusan yang sangat mendesak saat keadaan hotel sedang 

kurang baik dalam keadaan keuangan hotel sehingga dapat meminimalisir 

keuangan yang dikeluarkan, sedangkan berdasarkan team work yaitu keputusan 

yang diambil dan dalam pekerjaan sedang menumpuk ataupun kurangnya ketelitian 

dalam menghitung pengeluaran maka dibutuhkan perhitungan awal yang dapat 

dilakukan oleh rekan satu tim tersebut.  
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Tabel 4.7 Form Penilaian Kinerja Pada Departemen Security 

Dept. Security 

No Pernyataan Skala 
1 2 3 4 5 

Knowledge ( Pengetahuan ) 

1 Memahami peraturan baris berbaris dan pengamanan 
militer           

2 Memahami perlengkapan perorangan dan perlengkapan 
kerja security           

3 Memahami SPO yang berlaku di Hotel Cendana 
Premiere Surabaya           

Skill ( Keterampilan ) 

4 Melaksanakan persiapan untuk menjalankan tugas 
sebagai petugas security           

5 Mampu melakukan bela diri           
6 Mampu berkomunikasi dengan baik           

Grooming ( Penampilan Diri ) 
7 Kerapian dalam berpenampilan saat bekerja           

8 Tutur kata yang diucapkan sehari -hari dalam lingkungan 
kerja           

Teamwork ( Bekerja dalam tim ) 
9 Karyawan dapat menjalankan tugas dengan tim lainnya           

 

Penjelasan Indikator Departemen Security: 

 Dalam penilaian pada departemen Security ini yang pertama dinilai yaitu 

pengetahuan akan keamanan lingkungan karena didalam hotel juga mengutamakan 

keamanan yang maksimal untuk pelanggan yang berada didalam atau dilingkungan 

hotel namun sesuai dengan SOP yang telah diberikan, sedangkan menurut penilaian 

keterampilan yaitu dilihat dari bagaimana cara security dapat menjaga lingkungan 

dan keamanan hotel jika terjadi suatu hal yang tidak diharapkan misalnya kekerasan 

antar pelanggan ataupun lainnya, namun tidak terlewatkan juga bagaimana 

Grooming seorang security hotel saat jam bekerja karena dapat menimbulkan 
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penilaian konsumen tersendiri karena security juga selalu berkomunikasi langsung 

dengan konsumen, sedangkan yang terakhir yaitu dalam bekerja sesama tim 

security sangat membutuhkan bekerja dalam tim karena bisa membantu satu sama 

lain dan yang paling penting sesama security harus saling menjaga keamanan 

lingkungan hotel dengan komunikasi yang baik. 

 

Tabel 4.8 Form Penilaian Kinerja Pada Departemen Human Resource 

Dept. Human Resource  

No Pernyataan Skala 
1 2 3 4 5 

Grooming ( Penampilan Diri ) 

1 Kerapian dalam berpenampilan saat bekerja 
          

2 Tutur kata yang diucapkan sehari - hari dalam 
lingkungan bekerja           

Self Confident ( Percaya Diri ) 
3 Karyawan memiliki ide kreatif            
4 Karyawan memiliki kepercayaan diri            

Attitude ( Sikap ) 

5 Karyawan memiliki kejujuran, ramah, dan empati dalam 
bekerja           

6 Karyawan dapat bertanggung jawab dengan tugas yang 
diberikan           

7 Karyawan dapat mengambil keputusan disaat keadaan 
mendesak           

Teamwork ( Bekerja dalam tim ) 
8 Karyawan dapat bekerja sama sesama tim            
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Penjelasan Indikator Departemen Human Resource:  

 Human Resource merupakan contoh bagi karyawan secara keseluruhan 

karena penilaian dari penampilan, tutur kata hingga pelayanan yang layak untuk 

pelanggan juga ditegaskan melalui HR. Maka dari itu, departemen ini yang 

biasanya disebut sebagai HRD di perusahaan harus sesuai dengan SOP yang ada 

meski begitu HRD masih menjadi tanggung jawab penilaian oleh Head Manager 

perusahaan. 

 

Tabel 4.9 Form Penilaian Kinerja Pada Departemen Front Office 

Dept. Front Office 

No Pernyataan 
Skala 

1 2 3 4 5 
Grooming ( Penampilan Diri )           
1 Kerapian dalam berpenampilan saat bekerja           

2 Tutur kata yang diucapkan sehari - hari dalam 
lingkungan bekerja           

Kedisiplinan 
3 Karyawan hadir tepat waktu           

4 Karyawan menyelesaikan tugas dan memenuhi tanggung 
jawab sesuai dengan waktu yang ditentukan           

Attitude ( Sikap ) 

5 Karyawan memiliki kejujuran dan tanggung jawab atas 
kerjaan           

6 Berani menghadapi resiko dari keputusan atau tindakan 
yang diambil           

Teamwork ( Bekerja dalam tim ) 

7 Memelihara hubungan kerja dengan sesama karyawan           

8 Menghargai pendapat orang lain           
9 Memberikan bantuan kepada karyawan lain           
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Penjelasan Indikator Departemen Front Office: 

 Dalam departemen front office merupakan karyawan yang berhadapan 

langsung dengan pelanggan baik untuk saat booking, check in bahkan check out 

departemen ini sangat berperan. Maka dari itu penilaian yang diberikan harus sesuai 

dengan job desc tersebut baik dalam grooming dengan berpenampilan yang baik 

dan rapi, penilaian yang diberikan melalui kedisiplinan yaitu dengan hadirnya tepat 

waktu karena sangat berpengaruh dengan kinerja front office itu sendiri, lalu dinilai 

dengan sikap dimana sebagai front office harus memberikan sambutan yang baik 

untuk pelanggannya karena disaat itu dapat dilihat betapa pentingnya pengaruh 

pelayanan karyawan terhadap pelanggan, serta dilihat juga dari kerja sama tim yang 

dibagi menjadi beberapa shift karena setiap pergantian shift karyawan tersebut 

harus mengerti data pelanggan yang check in ataupun check out dalam waktu dekat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10 Form Penilaian Kinerja Pada Departemen Food and Beverage Service 
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Dept. Food and Beverage Service 

No Pernyataan 
Skala 

1 2 3 4 5 
Grooming ( Penampilan Diri )           

1 Kerapian dalam berpenampilan saat bekerja           

2 Tutur kata yang diucapkan sehari - hari dalam 
lingkungan bekerja           

Kedisiplinan 
3 Karyawan hadir tepat waktu           

4 Karyawan menyelesaikan tugas dan memenuhi tanggung 
jawab sesuai dengan waktu yang ditentukan           

Attitude ( Sikap ) 

5 Karyawan memiliki kejujuran dan tanggung jawab atas 
kerjaan           

6 Berani menghadapi resiko dari keputusan atau tindakan 
yang diambil           

Teamwork ( Bekerja dalam tim ) 
7 Memelihara hubungan kerja dengan sesama karyawan           
8 Menghargai pendapat orang lain           

9 Memberikan bantuan kepada karyawan lain           

Self Confident ( Percaya Diri ) 

10 Karyawan memiliki ide kreatif yang dapat mengambil 
hati pelanggan           

 
 

 
Penjelasan Indikator Departemen Food and Beverage Service: 

 Dalam penilaian kinerja pada departemen Food and Beverage Service atau 

yang biasa disebut FBS memiliki penilaian yang sama dengan departemen lainnya 

namun bedanya adalah cara penilaian saat bekerja dimana jika dilihat untuk 

grooming masih memiliki wewenang yang sama yaitu dengan dilihat dari 

penampilannya saat bekerja karena setiap departemen harus menepati masalah 
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grooming dan greating, yang kedua melalui kedisiplinan karyawan dimana 

ketepatan waktu karyawan saat bekerja dan ketelitian dari karyawan akan melayani 

pesanan pelanggan, yang ketiga yaitu dengan menilai melalui sikapnya apakah 

karyawan memberikan pelayanan yang baik, apakah pelayanan yang diberikan 

sesuai dengan ketentuan standart yang diberikan dan sebagainya, yang keempat 

yaitu dilihat dari penilaian bekerja sama tim untuk FBS sangat dibutuhkan untuk 

bekerja sama karena yang dihadapi adalah langsung dengan pelanggan dimana 

biasanya banyak pelanggan yang ingin pelayanan yang maksimal apalagi jika 

keadaan resto sedang ramai pengunjung FBS tidak hanya melayani tamu yang ada 

di restoran tetapi juga melayani pesanan melalui kamar, dan yang kelima yaitu 

percaya diri dimana ketika berhadapan dengan pelanggan karyawan dapat 

memberikan pelayanan yang baik serta terjamin serta mengerti apa yang diminta 

dan tidak segan untuk mengucapkan atau menyampaikan informasi jika pesenan 

yang dipilih sedang sold out dengan tutur kata yang baik sehingga pelanggan tidak 

merasa terlalu dirugikan tetapi menerima baik akan informasi yang disampaikan 

karyawan tersebut. 
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Tabel 4.11 Form Penilaian Kinerja Pada Departemen 
Food and Beverage Production 

Dept. Food and Beverage Production 

No Pernyataan 
Skala 

1 2 3 4 5 
Grooming ( Penampilan Diri )           
1 Kerapian dalam berpenampilan saat bekerja           

2 Tutur kata yang diucapkan sehari - hari dalam 
lingkungan bekerja           

Kedisiplinan 
3 Karyawan hadir tepat waktu           

4 Karyawan menyelesaikan tugas dan memenuhi tanggung 
jawab sesuai dengan waktu yang ditentukan           

Attitude ( Sikap ) 

5 Karyawan memiliki kejujuran dan tanggung jawab atas 
kerjaan           

6 Berani menghadapi resiko dari keputusan atau tindakan 
yang diambil           

Teamwork ( Bekerja dalam tim ) 

7 Memelihara hubungan kerja dengan sesama karyawan           

8 Menghargai pendapat orang lain           
9 Memberikan bantuan kepada karyawan lain           

Self Confident ( Percaya Diri ) 

10 Karyawan memiliki ide kreatif yang dapat mengambil 
hati pelanggan           

 

 
Penjelasan Indikator Departemen Food and Beverage Production : 

 Penilaian untuk departemen Food and Beverage Production meskipun 

karyawan  tidak bertemu langsung dengan pelanggan tetapi bagian FBP ini 

bertanggung jawab akan masakan yang dibuat, untuk penampilan mereka hanya 

diberikan sesuai dengan standart yang diberikan karena setiap departemen memiliki 

standartnya masing – masing namun masih dalam lingkup yang sama dengan 
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departemen lainnya, untuk disiplin bagian produk ini sangatlah keras karena para 

karyawan dituntut untuk disiplin akan waktu yang diberikan serta ketelitian yang 

tinggi, untuk kepercayaan diri karyawan diberi tanggung jawab untuk rasa dari 

masakan yang dibuat karena masakan yang dihasilkan haruslah sesuai dengan apa 

yang diberikan dari kepala departemen agar tidak menimbulkan kritikan dari 

pelanggan yang menikmatinya, kerja sama dalam tim juga sangat dibutuhkan 

dimana pekerjaan ini memiliki jenjang waktu yang lama seperti harus menyiapkan 

untuk sarapan pagi, makan siang, hingga makan malam. Maka dari itu departemen 

ini bisa dibilang kerjanya non – stop dan itu semua diluar jika ada event yang 

dilaksanakan di hotel. 
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Tabel 4.12 Form Penilaian Kinerja Pada Departemen Engineering 

Dept. Engineering 

No. Pertanyaan 
Skala 

1 2 3 4 5 
Grooming ( Penampilan Diri ) 
1 Kerapian dalam berpenampilan saat bekerja           

2 Tutur kata yang diucapkan sehari -hari dalam 
lingkungan bekerja           

Self Confidence ( Percaya Diri ) 

3 Karyawan dapat menyelesaikan sendiri pekerjaan yang 
diberikan dengan baik           

4 Karyawan dapat melayani pelanggan sesuai dengan 
yang dibutuhkan            

Attitude ( Sikap ) 
5 Karyawan memiliki kejujuran dalam menjalankan tugas           

6 Karyawan dapat bekerja keras sesuai jadwal yang telah 
dibuat           

Teamwork ( Bekerja dalam tim ) 

7 Karyawan dapat bekerja sama dengan karyawan lainnya 
          

8 Karyawan dapat berbagi tanggung jawab dengan 
karyawan lainnya           

 

 

Penjelasan Indikator Departemen Engineering: 

 Departemen Engineering ini berperan dibelakang layar, karena segala 

kebutuhan yang ada dihotel yang menghandle adalah bagian engineering, tidak 

sering untuk pelanggan berkomunikasi langsung dengan bagian departemen ini 

karena yang dikerjakan yaitu membenarkan fasilitas jika ada yang rusak atau error. 

Dalam penilaian penampilan tetap dibutuhkan agar pandangan pelanggan tidak 

buruk terhadap karyawan meskipun tidak selalu berhadapan dengan pelanggan, 
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percaya diri yang dinilai yaitu karyawan dapat memberikan pelayanan sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan. 

Dikarenakan keterbatasan waktu saat melakukan kerja praktik maka yang 

diambil untuk pengukuran dalam penilaian kinerja karyawan yakni 3 bagian saja 

yang terdiri dari bagian Room Attendent yang memiliki jumlah karyawan sebanyak 

5 orang , bagian Front Deck Agent (FDA) yang memiliki jumlah karyawan 

sebanyak 5 orang dan bagian Teknisi yang memiliki jumlah karyawan sebanyak 3 

orang. Berikut adalah contoh sasaran kerja individu dari job description dan form 

penilaian kinerja karyawan dari 3 bagian departemen diatas yang diisi oleh kepala 

bagian departemen masing – masing : 

Penjelasan Sasaran Kerja Individu Bagian Room Attendent 

 

Tabel 4.13 Sasaran Kerja Individu Room Attendent 
No. Job Description Sasaran Kerja Individu (SKI) Indikator 

1 Bertanggung jawab atas 
keamanan serta 
kenyamanan tamu. 

Selalu menjaga keamanan dan 
kenyamanan tamu selama berada di 
hotel. 

Konsumen tidak ada yang 
kehilangan barang. 

2 

Bertanggung jawab atas 
kebersihan dari kamar, 
corridor lantai dan 
lingkungan hotel. 

• Melakukan pembersihan kamar 
dari bagian terjauh menuju pintu. 

• Kebersihan dari kamar mandi 
harus lengkap dengan aminites. 

• Selalu menjaga kebersihan area 
hotel dari area luar hotel hingga 
dalam ruangan hotel. 

• Keadaan kamar sudah 
siap terjual. 

• Keadaan corridor 
lantai bersih dan 
harum. 

• Tidak ada sampah 
yang berserakan 
dilingkungan hotel. 

3 
Memberi pelayanan dan 
berpenampilan menarik. 

Setiap room attendant harus memberi 
sapaan kepada tamu dengan hangat 
dan memberi pelayanan yang 
memuaskan tamu. 

Kepuasaan konsumen 
terhadap pelayanan hotel 
dengan grooming yang 
rapi. 
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Form Penilaian Kinerja Room Attendent 

 

Tabel 4.14 Form Penilaian Kinerja Room Attendent 
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Penjelasan Sasaran Kerja Individu Bagian Front Deck Agent (FDA) 

 

Tabel 4.15 Sasaran Kerja Individu Front Deck Agent (FDA) 
No. Job Description Sasaran Kerja Individu (SKI) Indikator 

1 Memberi pelayanan dan 
berpenampilan menarik 

FDA / FO harus menyambut tamu 
dengan ramah dan 
sopandengangrooming yang 
telahditetapkan. 

Kepuasan konsumen 
terhadap pelayanan hotel 
dengan berpenampilan 
yang baik. 
 

2 Bertanggung jawab atas 
reservasi kamar 

• Harus memahami yang diinginkan 
tamu. 

• Dapat menentukan posisi kamar 
dengan sesuai yang telah 
ditentukan. 

• Selalu menginventarisasi reservasi. 

Tidak ada complain 
tentang kamar yang 
diberikan 

3 Bertanggung jawab 
terhadap administrative 
pembayaran hotel 

• Wajib membuat repost form. 
• Harus mengetahui sistem yang 

digunakan dalam pembayaran 

Ketelitian dalam 
pembayaran 
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Form Penilaian Kinerja Front Deck Agent (FDA) 

 

Tabel 4.16 Form Penilaian Kinerja Front Deck Agent (FDA

 
 

Penjelasan sasaran Kerja Individu Bagian Teknisi 

 

Tabel 4.17 Sasaran Kerja Individu Teknisi 
No Job Description Sasaran Kerja Individu (SKI) Indikator 

1 
Bertanggung jawab atas 
semua peralatan teknik 
listrik dan air yang ada di 
hotel. 

Teknisi harus memeriksa 
semua peralatan teknik dalam 
setiap tugasnya. 

Tidak adanya complain dari 
segi konsumen ataupun dari 
departemen lain. 

2 Bertanggung jawab untuk 
semua peralatan 
pendukung pada saat acara. 

Melakukan pemeriksaan 
semua peralatan pendukung 
yang dibutuhkan. 

Tidak ada keluhan terhadap 
terjadinya kesalahan teknis saat 
acara. 

3 
Bertanggung jawab atas 
kenyamanan tamu dalam 
hal pembenahan fasilitas 
hotel. 

Teknisi harus menyelesaikan 
pekerjaannya dengan cepat 
agar tidak ada pihak yang 
dirugikan. 

Kepuasan konsumen terhadap 
kesiagaan karyawan saat 
memperbaiki fasilitas hotel. 

 

Form Penilaian Kinerja Teknisi 
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Tabel 4.18 Form Penilaian Kinerja Teknisi 

 

Setelah pengisian kuesioner maka dilakukan perhitungan nilai bobot, rating dan 

skor yang dapat dilakukan dengan teknik skala sebagai berikut: 

a. Rating Nilai 

Menilai kinerja karyawan dengan menggunakan skala untuk 

mengukur faktor – faktor kinerja (performance factor) sebagai berikut: 

 

 

 

 

            Tabel 4.19 Keterangan Rating Scale 
Keterangan Penilaian: 
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1 Sangat buruk 
2 Buruk 
3 Rata – rata 
4 Baik 
5 Sangat Baik 

                        

b. Skor nilai dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃 =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐾𝐾 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

Jumlah Pernyataan
 

 
X : Penilaian Kinerja 

SN : Nilai total skor 

JP : Jumlah pernyataan 

Penilaian kinerja dilakukan oleh Hotel Cendana Premiere Surabaya yaitu 

digunakan untuk meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan penilaian terhadap 

karyawan, penilaian ini dinilai oleh masing – masing kepala departemen Hotel 

Cendana Premiere Surabaya secara periodik  dalam waktu 1 bulan sekali. 

Penentuan tersebut diputuskan berdasarkan tujuan perusahaan yang ingin 

memelihara potensi kerja karyawan dan juga untuk meningkatkan kinerja 

karyawan, agar lebih intensif mengetahui perkembangan dari karyawan. Penilaian 

kinerja yang dilakukan langsung di tempat kerja/perusahaan.  

 

 

 

 

 

c. Kesimpulan Penilaian Kinerja Karyawan 



  

 

 

57 

 

             Tabel 4.20 Kesimpulan Penilaian Kinerja Karyawan 
Hasil Penelitian Kesimpulan Penilaian Kinerja Karyawan 

4,00 – 5,00 Sangat Layak 
3,50 – 3,99 Layak  
3,40 – 3,49 Rata – rata 
3,00 – 3,39 Tidak layak 
1,00 – 2,99 Sangat tidak layak 

 

 

d. Keterangan Skala  

 

Tabel 4.21 Keterangan Skala Kuesioner 
Skala Keterangan 

1 
Karyawan sangat tidak memenuhi / tidak mengerti tentang 
pekerjaan yang diberikan sehingga sering sekali mengalami 
kesulitan saat menjalankan tugas 

2 
Karyawan kurang memahami pekerjaan yang diberikan 
namun masih ada beberapa kesalahan yang dilakukan namun 
masih bisa diarahkan dengan mudah 

3 
Karyawan cukup memahami pekerjaan yang diberikan 
namun masih ditemukan kesalahan dalam memenuhi 
kapasitas pekerjaan yang diberikan 

4 
Karyawan memenuhi segala pekerjaan yang diberikan 
namun masih sedikit sekali ditemukan kesalahan dalam 
bekerja 

5 Karyawan memenuhi dan mengerti pekerjaan yang diberikan 
sehingga tidak ada kesalahan yang ditemukan 

 

 

4.4.2 Penerapan Sistem Penilaian Kinerja 

 Pada tahap penerapan sistem penilaian kinerja ini, karyawan yang dinilai 

kinerjanya adalah bagian Room Attendent, Front Deck Agent (FDA) dan Teknisi 

yang ada di Hotel Cendana Premiere Surabaya. Jumlah karyawan yang dinilai yakni 

13 orang, penilaian kinerja diadakan dalam 1 bulan sekali untuk mengetahui hasil 
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manfaat atau solusi yang diberikan. Maka dari itu, untuk mengetahui hasilnya 

dilakukan penilaian sebanyak 1 kali dalam 1 bulan kerja praktik.  

 Langkah penilaian kinerja karyawan yang dapat dilakukan, pertama adalah 

menyiapkan lembar penilaian kinerja karyawan sebanyak 13 lembar untuk 

dibagikan kepada ketua departemen yang akan dilakukan penilaian terhadap 

bawahannya. Kemudian mengunjungi area bekerja karyawan, memberitahukan jika 

ada penilaian kinerja karyawan. Lalu melakukan penilaian kinerja karyawan. 

Langkah tersebut dapat dilakukan kembali secara berurutan untuk penilaian – 

penilaian selanjutnya.  

 Setelah melakukan langkah penilaian kinerja diatas dapat memberikan hasil 

yang terlampir serta dapat menunjukkan hasil kuesioner dari salah satu karyawan 

dari setiap departemen yang ada di Hotel Cendana Premiere Surabaya yaitu: 
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Keterangan : 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃 =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐾𝐾 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

Jumlah Pernyataan
 

Penilaian Kinerja = 37
9

= 4,1 

 Dari hasil perhitungan salah satu penilaian contoh diatas bahwa karyawan 

yang bernama Yoyok memiliki nilai rata – rata sebanyak 4,1, maka dapat 

disimpulkan bahwa Yoyok dalam bekerja sudah sangat layak. Nilai tersebut 

Gambar 4.1 Form Penilaian Kinerja Karyawan Bagian 
                                      Room Attendent 
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didapatkan dari beberapa penilaian setiap indikator yang diberikan, pada job 

description pertama disimpulkan bahwa Yoyok bisa bertanggung jawab atas barang 

tamu serta tidak mendapatkan keluhan dari para tamu, job description kedua Yoyok 

dapat mempersiapkan kamar dengan kelengkapan kamarnya sehingga tamu bisa 

menikmati fasilitas yang telah disediakan, job description ketiga untuk keadaan 

setiap corridor bahkan lingkungan sekitar kamar hotel Yoyok juga 

memperhatikannya dengan teliti agar tidak ada sampah atau sisa – sisa piring kotor 

yang telah digunakan oleh penghuni kamar sebelumnya, job description keempat 

agar keadaan lingkungan hotel terlihat bersih Yoyok juga menyediakan tempat 

sampah yang diletakkan pada tempat yang sesuai sehingga tamu bisa dengan mudah 

menjangkau membuang sampah dengan baik, serta pada job description kelima 

Yoyok tidak hanya memperhatikan keadaan kebersihan hotel dan fasilitas kamar 

juga tetapi juga memperhatikan kebersihan dari pakaian dan pelayanan yang 

diberikan oleh Yoyok kepada pelanggan agar bila bertatap muka dengan pelanggan 

lainnya bisa terlihat sopan bahkan Yoyok juga tidak lupa untuk selalu menyapa para 

pelanggan dengan ramah. Berikut adalah tabulasi kuesioner penilaian kinerja yang 

bernama Yoyok : 

 
Tabel 4.22 Tabulasi Kuesioner Bagian Room Attendent 

Nama 
Karyawan 

Pernyataan 
Jumlah Rata - rata 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Yoyok 4 4 4 3 4 4 4 5 5 37 4,1 
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Gambar 4.2 Form Penilaian Kinerja Karyawan Bagian 
                                          Front Deck Agent (FDA) 
 

 

Keterangan : 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃 =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐾𝐾 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

Jumlah Pernyataan
 

Penilaian Kinerja = 18
4

= 4,5 

 Pada departemen Front Deck Agent (FDA) juga melakukan penilaian 

kinerja pada karyawannya, dari hasil perhitungan salah satu penilaian contoh diatas 

dapat dilihat bahwa karyawan yang bernama Silvi memiliki nilai rata – rata 

sebanyak 4,5 yang dapat disimpulkan bahwa Silvi dalam menjalankan tugas 

dilakukan dengan sangat bertanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dapat 

dijabarkan juga penilaian pada job description yang pertama bahwa Silvi memenuhi 

standar operasional sebagai Front Office dengan sangat layak dari berpenampilan 
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serta melayani pelanggan, untuk job description kedua Silvi memberikan kamar 

serta merekomendasikan kamar yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggan yang 

akan bermalam di Hotel Cendana Premiere Surabaya tanpa adanya keluhan 

kekurangan dalam pelayanan yang diberikan, bahkan pada job description yang 

ketiga Silvi juga sangat berhati – hati sekali dalam sistem pembayaran yang 

digunakan serta selalu mengecek ulang pekerjaan serta tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Berikut adalah tabulasi kuesioner penilaian kinerja karyawan 

yang bernama Silvi :  

 

Tabel 4.23 Tabulasi Kuesioner Bagian Front Deck Agent (FDA) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nama 
Karyawan 

Pernyataan 
Jumlah Rata - rata 

1 2 3 4 
Silvi 4 4 5 5 18 4,5 
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Keterangan : 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐾𝐾𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃 =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐾𝐾 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

Jumlah Pernyataan
 

Penilaian Kinerja = 22
5

= 4,4    

 Dalam departemen Technician hasil perhitungan salah satu penilaian contoh 

diatas bahwa karyawan yang bernama Ali memiliki nilai rata – rata sebanyak 4,4. 

Disaat bertugas Ali tidak lupa untuk selalu mempersiapkan terlebih dahulu alat 

yang akan digunakan pada saat bertugas seperti yang tertera pada penilaian di job 

description pertama, tidak hanya alat utama saja yang disiapkan namun Ali juga 

menyediakan alat cadangan jika pada saat ada sebuah acara mengalami kendala 

karena pada waktu itu Ali yang harus bertanggung jawab atas kelancaran acara 

tersebut seperti yang dijelaskan pada job description kedua diatas, bahkan Ali juga 

dengan cepat merespon jika ada keluhan dari pelanggan yang sudah tertera pada job 

Gambar 4.3 Form Penilaian Kinerja Karyawan Bagian Teknisi 
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description ketiga. Berikut adalah tabulasi kuesioner karyawan pada bagian Teknisi 

:  

 

Tabel 4.24 Tabulasi Kuesioner Bagian Teknisi 

Nama 
Karyawan 

Pernyataan 
Jumlah Rata - rata 

1 2 3 4 5 
Ali 5 4 4 4 5 22 4,4 
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4.5 Pengukuran dan Evaluasi Penilaian Kinerja 

 Setelah melakukan tahap perancangan dan penerapan selanjutnya adalah 

melakukan pengukuran dan tahap evaluasi gunanya untuk mengetahui penilaian 

kinerja karyawan di Hotel Cendana Premiere Surabaya dengan metode yang sudah 

dibuat diatas. 

 

4.5.1  Pengukuran  

Dengan adanya rancangan sistem yang dibuat untuk menilai kinerja 

karyawan maka dibutuhkan juga pengukuran hasil penilaian agar dapat 

mempermudah dalam membuat evaluasi dari hasil yang telah didapat, sehingga 

Hotel Cendana Premiere Surabaya dapat mengukur seberapa meningkatnya kualitas 

dalam bekerja setelah melakukan pengukuran tersebut. Berikut penilaian kinerja 

berdasarkan bagian departemen : 

 

a. Penilaian Kinerja Karyawan Bagian Room Attendent  

  Hasil dari penilaian kinerja karyawan pada bagian Room Attendent  dengan 

nilai terbaik berhasil didapatkan 2 dari 5 karyawan dengan rincian nilai rata – rata 

yang didapat antara 4,00 – 5,00 sehingga dapat dilihat dari nilai setiap karyawan 

yang ada dibagian room attendant sebagai berikut : 

 

                Tabel 4.25 Penilaian Kinerja Setiap Karyawan Bagian Room Attendent 
No Nama Jumlah Skor Rata – rata 
1 Yoyok 37 4,1 
2 Ardi 34 3,7 
3 Catur 27 3,0 
4 Haryo 39 4,3 
5 Surya 32 3,5 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat menerangkan bahwa kinerja karyawan pada 

bagian ini memiliki bermacam ukuran dari hasil kinerjanya dimana karyawan 

dengan bernama Yoyok memiliki nilai sebesar 4,1. Untuk karyawan yang bernama 

Ardi memiliki nilai 3,7 dilihat dari nilai yang didapat cukup baik dari beberapa 

pekerjaan yang telah dikerjakan dan sesuai dengan yang diberikan namun Ardi 

masih perlu meningkatkan kembali dalam hal melengkapi fasilitas yang ada di 

dalam kamar, berpenampilan yang lebih rapi lagi serta membersihkan lagi area 

yang masih terlihat sedikit kotor. Dari beberapa karyawan yang ada di bagian Room 

Attendent ada 1 karyawan yang masih memiliki nilai kurang dari rata – rata yang 

telah diberikan yakni Catur dengan nilai 3,00 karyawan tersebut kurang memahami 

dalam melakukan tanggung jawab yang diberikan baik itu kurangnya tanggung 

jawab untuk barang konsumen, membersihkan kamar sampai melengkapi fasilitas 

yang harus ada didalam kamar, sampai dengan pakaian yang kurang rapi dan sapaan 

yang belum sesuai standar yang telah diberikan, sehingga dibutuhkan peningkatan 

kembali kinerja karyawan untuk Catur agar bisa menjadi karyawan yang sesuai dan 

baik saat menjalankan tugasnya.  Karyawan dengan nama Haryo memiliki nilai 

yang paling tertinggi yaitu 4,3 karena karyawan tersebut memiliki perilaku bekerja 

sangat baik dari segi tanggung jawab dalam bekerja, berpenampilan dengan baik 

serta teliti akan melakukan pekerjaannya. Sedangkan karyawan yang bernama 

Surya memiliki nilai  rata – rata 3,5 dalam hal ini karyawan tersebut memiliki nilai 

yang cukup baik dalam berperilaku saat bekerja namun masih dibutuhkan pelatihan 

dan pengembangan untuk kinerjanya agar lebih meningkat lagi. 

 
 
b. Penilaian Kinerja Karyawan Bagian Front Deck Agent (FDA)  
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  Hasil dari penilaian kinerja karyawan pada bagian Front Deck Agent (FDA) 

dengan nilai terbaik berhasil didapatkan 2 karyawan dari 5 karyawan dengan rincian 

beberapa nilai dari setiap karyawan yang ada dibagian Front Deck Agent (FDA) 

sebagai berikut: 

 

               Tabel 4.26 Penilaian Kinerja Setiap Karyawan Bagian  
                Front Deck Agent (FDA) 
No Nama Jumlah Skor Rata – rata 
1 Silvi 18 4,5 
2 Putra 14 3,5 
3 Rachmad 15 3,75 
4 Putri 19 4,75 
5 Reihan 11 2,75 

 
 

  Berdasarkan tabel diatas dapat menerangkan bahwa kinerja pada bagian 

FDA memiliki nilai ukur berbeda dari 1 karyawan dengan karyawan lainnya dari 

rata – rata yang didapat 2,75 hingga nilai yang paling tinggi 4,75. Karyawan yang 

bernama Putra memiliki nilai sebesar 3,5 dimana karyawan ini butuh untuk dilatih 

lagi dalam hal reservasi kamar karena dalam hasil kuesioner yang dilakukan masih 

kurang dalam hal tersebut namun untuk melakukan pelayanan tamu dan tugas yang 

diberikan masih dapat dibilang bagus saat bekerja. Karyawan yang bernama 

Rachmad memiliki nilai 3,75 nilai ini sudah mencapai diatas rata – rata yang telah 

diberikan namun masih dibutuhkan lagi peningkatan kinerja karyawan dalam 

tanggung jawab tugas yang diberikan karena dari hasil kuesioner nilai 3 di dapat 

oleh Rachmad dalam hal bertanggung jawab akan tugas yang diberikan secara 

detail. Karyawan bagian Front Deck Agent yang ini memiliki nilai paling tinggi 

diantara karyawan lainnya yakni Putri dengan nilai 4,75 dimana karyawan tersebut 

sangat menguasai perilaku dalam bekerja baik untuk tingkat berpenampilan saat 
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melayani, tidak adanya keluhan terhadap reservasi kamar yang dilakukan hingga 

ketelitian dalam system pembayaran yang digunakan untuk transaksi. Namun ada 

juga karyawan pada bagian ini yang memiliki nilai paling rendah adalah Reihan 

dengan nilai yang didapat 2,75 karyawan tersebut masih banyak kurang dalam 

bekerja seperti kurangnya tanggung jawab saat bertugas dan masih kurang dalam 

pelayanan sampai dengan reservasi kamar yang diminta oleh tamu.  

 

c. Penilaian Kinerja Karyawan Bagian Technician 

  Hasil dari penilaian kinerja karyawan pada bagian teknisi dengan nilai 

terbaik berhasil didapatkan 1 karyawan dari 3 karyawan dengan rincian beberapa 

nilai dari setiap karyawan yang ada dibagian teknisi sebagai berikut: 

 

  Tabel 4.27 Penilaian Kinerja Setiap Karyawan Bagian Teknisi 
No Nama Jumlah Skor Rata – rata 
1 Heral 19 3,8 
2 Ali                  22 4,4 
3 Danang 14 2,8 

 

 

 Berdasarkan hasil tabel diatas dapat dilihat daya ukur setiap kinerja 

karyawan yang ada di bagian teknisi, karyawan yang bernama Heral memiliki nilai 

yang diatas rata – rata yaitu 3,8 dimana karyawan tersebut perilaku dalam 

bekerjanya dari tidak adanya keluhan tamu akan pelayanan yang diberikan, saat 

pelayanan terhadap tamu selalu tanggap dan masih butuh ditingkatan kembali untuk 

selalu mempersiapkan peralatan yang harus dibawa. Karyawan yang bernama Ali 

ini memiliki nilai rata – rata yang paling tinggi diantara yang lain pada bagian 

Teknisi yaitu 4,4. Namun karyawan yang bernama Danang memiliki nilai yang 
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kurang memuaskan yaitu 2,8 dimana karyawan tersebut kurang menguasai dalam 

menghadapi tugas yang telah diberikan dan masih butuh pelatihan dan 

pengembangan untuk karyawan tersebut baik dalam tanggung jawabnya hingga 

kepuasan konsumen atas service yang diberikan. 

 

Tabel 4.28 Rekapitulasi Nilai Kinerja Karyawan 
Rekapitulasi Nilai Kinerja Karyawan 

Hotel Cendana Premiere Surabaya 
Bagian Total Rata - Rata Nilai Keterangan Nilai 

Room Attendent 18,6 3,72 Sangat Layak 
Front Deck Agent (FDA) 19,25 3,85 Sangat Layak 
Teknisi 11 3,6 Sangat Layak 

 

 
 Jadi dari hasil penilaian kinerja karyawan bagian Room Attendent, Front 

Deck Agent (FDA), dan Teknisi perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan 

kembali agar karyawan dapat mencapai hasil yang sangat memuaskan.  

 

 4.5.2 Evaluasi 

Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan selama kerja praktik, 

menunjukkan bahwa penilaian kinerja karyawan sangat dibutuhkan oleh Hotel 

Cendana Premiere Surabaya. Hal tersebut dilihat dari adanya daya ukur kinerja 

karyawan dan dapat dilakukannya tahap berikutnya yang membutuhkan pelatihan 

dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan dari karyawan 3 departemen tersebut. 

 Sejak penilaian kinerja ini diterapkan, atasan dapat melihat kinerja dari 

setiap karyawannya dan dapat mengevaluasi ulang karyawan yang memiliki nilai 

dalam bekerja kurang menguasai dan kurang bertanggung jawab akan tugas yang 

diberikan oleh atasan mereka masing – masing. 
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 Selain itu, berdasarkan penilaian dari kuesioner yang telah diisi oleh atasan 

dilakukannya penilaian karyawan dan adanya evaluasi dari beberapa karyawan 

yang memiliki jumlah nilai dibawah rata – rata kelayakan maka dianjurkan untuk 

mengikuti pelatihan dan pengembangan yang disediakan oleh masing – masing 

kepala departemennya namun untuk karyawan yang memiliki nilai diatas rata – rata 

kelayakan maka berhak mendapatkan reward dari masing – masing kepala 

departemennya juga. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan dan Saran 

5.1.1 Kesimpulan 

    Kesimpulan yang dapat diambil dari mengevaluasi penilaian kinerja 

karyawan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penerapan penilaian kinerja karyawan yang dilakukan 

sudah dapat membantu menjadi lebih efektif dalam kegiatan keseluruhan 

yang ada di Hotel Cendana Premiere Surabaya. 

2. Dapat dilihat dari hasil pengukuran yang telah dilakukan selama kerja praktik, 

penilaian ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui daya ukur kinerja 

karyawan dan dapat dilakukan tahap berikutnya sesuai dengan kebutuhan 

departemen masing – masing. 

3. Penilaian kinerja karyawan yang menggunakan metode Behaviorally Anchor 

Rating Scale (BARS) dan Management By Objective (MBO) dapat digunakan 

sebagai pedoman peningkatan serta evaluasi karyawan di Hotel Cendana 

Premiere Surabaya. 

4. Penilaian kinerja yang dilakukan dapat memberikan informasi pada Hotel 

Cendana Premiere Surabaya agar dapat dengan mudah untuk mengetahui 

seberapa jauh peningkatan kinerja karyawan secara efektif dan efisien.  
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5.1.2 Saran 

1. Untuk adik tingkat yang mau melaksanakan kegiatan Kerja Praktik, jika ada 

yang melakukan penilaian kinerja kembali dengan metode yang sama yaitu 

Behaviorally Anchor Rating Scale (BARS) dan Management By Objective 

(MBO) diharapkan bisa mempersiapkan materi yang akan diterapkan dengan 

matang dan lebih berkembang inovasinya untuk Hotel Cendana Premiere 

Surabaya. 

2. Untuk Perusahaan, saya berharap bahwa bisa menerima dan meneruskan 

sistem penilaian karyawan yang telah saya buat dengan menggunakan metode 

Behaviorally Anchor Rating Scale (BARS) dan Management By Objective 

(MBO) agar dapat melihat peningkatan ataupun  perkembangan dari 

karyawan yang bekerja di Hotel Cendana Premiere Surabaya, untuk semua 

departemen juga bisa menggunakan metode ini untuk menilai kinerja 

karyawannya.
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