
24 
 

 

 

 

BAB 4  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum  Obyek  Penelitian 

 

 

 Gambar 4.1 Logo Hotel GETS Semarang 

 

Pada Tahun 2013, para perintis PT. PESONA INDAH GETS mulai 

memikirkan diversifikasi usaha diluar bisnis utama. Salah Satu  hasilnya adalah 

pembentukan perusahaan yang bergerak dalam bidang perhotelan. Maka , pada 

tanggal 25 maret 2015, terbentuklah PT. PESONA INDAH GETS sesuai dengan  

AKTA PENDIRIAN no.92.   

Hotel gets terdiri dari 10 lantai memiliki 170 kamar, dengan 4 ruangan  

meeting, ballroom, kolam  renang dan 2 lift untuk tamu. Waktu check-in hotel adalah 

jam  14.00 dan  waktu  check-out jam 12. Website: www.getshotelsrg.com dan email: 

info@getshotelsrg.com   

Hotel gets menggunakan logo burung phoenix sekaligus menjadikan burung 

phoenix sebagai core value  perusahaan dimana dalam  mitologi mesir burung 

phoenix merupakan simbol dari keabadian, lambang kehidupan dari kehidupan 

setelah mati dan simbol kebangkitan tubuh setelah mati.  

http://www.getshotelsrg.com/
mailto:info@getshotelsrg.com
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Selain itu hotel gets juga memiliki core value dari akronim nama hotel pada 

logo mereka mereka yaitu G (Great), E (Emphaty), T (Tangible), dan S (Sincere). 

Bila dijabarkan Great  berarti besar dan  hebat dengan slogan (Together we’ll be 

greatness) sehingga diharapkan hotel gets bisa menjadi hotel yang terhebat di kota 

semarang.  Emphaty yang memiliki makna mengetahui apa yang orang lain rasakan 

dan pikirkan yang selalu didasari dengan  Why? Sehingga hotel gets diharapkan bisa 

selalu mengerti apa yang dirasakan/dipikirkan  tamu  hotel, karyawan, serta 

mayarakat kota semarang. Tangible yang memiliki arti berwujud dan  nyata. Hotel 

gets sendiri benar-benar ingin menunjukkan kualitas pelayanan  mereka melalui dua 

produk besarnya yaitu  yang berbentuk barang (fisik) dan yang berbentuk jasa 

(nonfisik). Sincere memiliki arti tulus dan sepenuh hati sehingga hotel gets 

diharapkan bisa selalu membuat siapapun yang menggunakan produk hotel gets bisa 

puas bukan hanya secara fisik tapi juga emosionalnya.  

Hotel gets juga memiliki visi, misi serta tagline. Visi hotel gets adalah 

menjadikan hotel gets semarang sebagai hotel pilihan utama yang elegan dan 

menjaga kenyamanan seperti rumah sendiri . Misi hotel gets adalah  menciptakan  

nilai lebih bagi para penanam saham serta menjaga kenyamanan tamu dengan 

produk yang berkualitas serta pelayanan yang ramah dengan sepenuh hati. Tagline 

hotel gets adalah celebrate indulgent moment yang memiliki arti merayakan momen 

yang memanjakan. Dari ketiga hal terebut sejalan dengan core  value mereka yang 

digambarkan  melaui burung phoenix dan akronim GETS pada logo mereka. 

Hotel gets juga memiliki tiga nilai yang menjadi pedoman mereka, yaitu: 

1) Nilai untuk tamu 

Tamu berhak untuk mendapatkan produk dan pelayanan yang prima sehingga 

tamu yang datang selalu merasa puas sesuai dengan harga yang mereka bayar 

atau melebihi nilai itu. 

2) Nilai untuk karyawan 

a. Menghargai karyawan pada harkatnya sebagai manusia. 

b. Mengembangkan potensi karyawan 

c. Menghargai Presentasi 

d. Kepedulian atas kepentingan dan kesejahteraan karyawan 
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e. Manajemen Partisipatif 

f. Menerapkan prinsip win-win 

g. Fairness Services Charges base on Responsibilities Loyalities and 

Quality of results 

 

3) Nilai untuk pemilik 

Rate of return yang diperoleh pemilik sesuai dengan return of investement 

yang diharapkan 
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4.2 Analisis Data 

4.2.1 Struktur Organisasi 

 Gambar 4.2 Struktur Organisasi Hotel GETS Semarang 
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4.2.2 Gambaran umum  responden 

Responden yang dipilih untuk dijadikan sumber informasi adalah manajer SDM 

hotel gets semarang, yaitu ibu Sausan Ayu, beliau adalah manajer SDM baru yang 

menggantikan menggantikan manajer SDM yang sebelumnya Bapak Buhadi 

Mardiatmojo. 

 

4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Recruitment/ merekrut  

Hotel Gets sudah menerapkan proses recruitment sesuai indikator penelitian, 

hotel Gets menggunakan social media untuk menyebarkan informasi bila membuka 

lowongan pekerjaan untuk menjaring karyawan baru sesuai posisi yang sedang 

dibutuhkan. Hotel gets sudah paham betul dengan situasi sekarang dimana generasi Y 

atau yang berusia 27 tahun kebawah yang mengisi komposisi karyawan di sebuah 

perusahaan. Generasi ini sangat dekat dengan teknologi dan juga social media hal ini 

dijelaskan oleh Pella dan Inayati (2011:104). Selain itu hotel Gets juga menawarkan 

untuk calon karyawan barunya menjadi daily worker terlebih dahulu selama 3 bulan 

sebelum nantinya dijadikan staff hotel dan selama 3 bulan menjadi daily worker 

tersebut juga dijadikan proses orientasi untuk para karayawan baru untuk mengenal 

budaya hotel gets serta deskripsi pekerjaan yang akan hotel Gets lakukan. Selama 3 

bulan proses yang dijalani oleh para daily worker tersebut setiap bulan akan diadakan 

evaluasi kinerja. 

Pella dan Inayati (2011:26) menyampaikan, talenta adalah faktor pembeda 

kinerja, jadi perusahaan harus memfokuskan dirinya untuk mencari, menarik, dan 

mempertahankan talenta-talenta terbaiknya. Manajemen puncak sering kali membuat 

visi, misi, strategi dan target bisnis yang tinggi. Untuk menggapai visi dan misi yang 

ambisius tersebut perusahaan harus bergerak secara ambisius pula untuk membuat 

perusahaannya mampu menarik perhatian, mendapatkan tenaga profesuonal, dan 
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mempromosikan pimpinan yang menunjukkan keterampilan kunci sesuai rencana 

kebutuhan organisasi. 

Hotel Gets sudah menjalankan proses rekruitmen sesuai teori yang dijelaskan 

oleh Pella dan Inayati. Hotel Gets juga melakukan promosi pada talenta terbaiknya, 

hal ini terjadi pada narasumber peneliti yang juga selaku manajer sumber daya 

manusia hotel Gets. 

Proses orientasi yang diberikan untuk karyawan baru juga sejalan dengan core 

value  hotel Gets yang hotel Gets usung dari nama hotel hotel Gets GETS (Great, 

Emphaty, Tangible, Sincere). untuk menjadi yang terhebat (Great) di kota Semarang. 

Dengan manajemen talenta yang hotel Gets terapkan sekarang hal itu masih belum 

maksimal karena hotel Gets belum melakukan talent pool yang dimana hal itu sangat 

penting untuk mengetahui talenta-talenta terbaik yang berguna untuk hotel Gets 

dalam upayanya untuk mencapai visi dan misi, apalagi dimasa pandemi seperti ini 

yang sangat besar dampaknya untuk industri perhotelan. 

 Kemudian ingin mengetahui dan merasakan apa yang konsumen, karyawan, 

dan masyarakat semarang pikirkan atau rasakan (Emphaty). Hotel Gets bekerja sama 

dengan aplikasi atau web penyedia layanan booking hotel yang memudahkan 

konsumen yang ingin menginap di hotel Gets menjadi lebih mudah dan cepat sesuai 

perkembangan jaman yang sekarang sudah memasuki era digital dimana semua hal 

bisa menjadi lebih mudah dan simple tanpa membuang banyak waktu. Hotel Gets 

pun juga memiliki front office yang sangat ramah dan melakukan pelayanan dengan 

baik. 

Hotel Gets juga ingin benar-benar menunjukkan kualitas pelayanan hotel Gets, 

baik yang berbentuk fisik maupun jasa (Tangible) hal ini benar-benar sudah di 

implementasikan, karena hotel Gets memiliki fasilitas bintang 4 baik dari segi 

interior maupun eksterior. Hotel Gets memiliki 10 lantai dengan 170 kamar dengan 4 

ruangan meeting, restoran, ballroom, 2 lift untuk tamu, dan juga restoran yang bisa 

memuaskan konsumen yang ingin menggunakan fasilitas hotel Gets. Bisnis 

perhotelan merupakan industry hospitalitas tentu kualitas pelayanan hotel Gets juga 

harus berkualitas sama halnya produk fisik yang hotel Gets tawarkan. Pelayanan 

hotel Gets sangat baik bahkan sampai ke hal kecil seperti tamu yang sedang 
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mengantre di resepsionis diberikan minuman gratis, agar para tamu yang belum 

mendapat pelayanan bisa tetap nyaman dan tidak bosan menunggu antrean. 

Hotel Gets ingin melakukan pelayanan dengan sepenuh hati (Sincere) agar 

konsumen tidak hanya puas secara fisik tapi juga emosionalnya. Hal ini juga seudah 

diimplementasikan, karena konsumen review konsumen yang pernah menginap di 

hotel Gets melalui web atau aplikasi penyedia jasa booking hotel mendapat rating 

cukup bagus dan memuaskan. Pada Traveloka mendapat rating 8.4/10, pada pegi-

pegi.com mendapat rating 8.5/10, pada agoda mendapat rating 7.8/10 dan pada 

tiket.com mendapat rating 4.2/5. 

 

2. Developing/ mengembangkan 

Menurut Pella dan Inayati (2011:16) Tujuan utama pelatihan adalah sebagai 

sarana untuk meciptakan kader bagi perusahaan. Presiden direktur, CEO,direktur 

human capital, HRD, dan Professional HRD dikatakan berhasil bila mampu 

menyediakan kader pemimpin yang lebih besar dibandingkan kebutuhan 

perusahaan pada saat sebelum kebutuhan itu muncul.  

Pengembangan karyawan di hotel Gets Semarang juga sudah diterapkan 

berdasarkan indikator penelitian, karyawan mempunyai kesempatan yang sama 

untuk mendapatkan pelatihan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Para karyawan yang sudah diberi pelatihan berupa Service Excellence, 

Hospitality, How to handle difficult people, team building, basic 5 R (ringkas, 

resik, rapi, rawat, dan rajin), team building, hingga leaderhsip juga mengalami 

peningkatan performa yang baik berdasarkan evaluasi yang dilakukan juga setiap 

bulan dan dapat dilihat dari review yang didapatkan hotel dari konsumen 

dibeberapa situs penyedia layanan booking hotel seperti Traveloka mendapat rating 

8.4/10, pada pegi-pegi.com mendapat rating 8.5/10,  pada agoda mendapat rating 

7.8/10 dan pada tiket.com mendapat rating 4.2/5. Namun hotel gets belum 

melakukan talent pool untuk karyawan hotel Gets yang berkinerja tinggi hal ini 

yang masih menjadi kekurangan dari penerapan manajemen talenta yang dilakukan 

oleh hotel Gets Semarang. 
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Selain itu struktur organisasi hotel Gets juga masih menggunakan model masa 

lalu yaitu Tall Hierarchy. Padahal dalam lingkungan bisnis sekarang ini menurut 

Pella dan Inayati (2011:58) struktur organisasi telah berubah menjadi lebih datar. 

Struktur organisasi command and control framework telah berubah menjadi 

working coordination, matrix, virtual, slim, flat, team-based atau shamrock 

framework jadi pergerakan karir karyawan tidak lagi vertical tetapi juga horizontal, 

siral, leteral atau bahkan tanpa pergerakan. 

 

3. Retain/ mempertahankan 

Hotel Gets sudah menjaga para talenta terbaiknya dengan cara memberikan 

reward bagi para karyawan yang memiliki kinerja tinggi, setiap 2 bulan sekali 

diadakan penilaian karyawan terbaik yang diberi reward berupa insentif  tambahan 

diluar gaji. Penerapan gaji juga sudah dilakukan berdasarkan job description dan job 

specification tiap karyawan hotel hal ini menunjukan manajemen kinerja yang 

dilakukan oleh hotel Gets Semarang sudah diterapkan berdasarkan indikator 

penelitian.  

Menurut penjelasan Pella dan Inayati (2011:398) kompensasi yang disesuaikan 

adalah salah satu jawaban untuk mempertahankan karyawan terbaik perusahaan. jika 

perusahaan berhasil mendapatkan orang yang tepat, manajemen harus menjaga hotel 

Gets karena bila tidak manajemen akan berhadapan dengan perusahaan lain yang juga 

menginginkan talenta hotel Gets. Di era sekarang sudah terjadi pergeseran paradigm 

kompensasi yang sebelumnya imbalan berbasis waktu kerja menjadi imbalan berbasis 

kinerja dan hotel Gets sudah menjalankannya dengan melakukan penilaian most 

valuable player (MPV) yang dilakukan setiap 2 bulan sekali berbasis kinerja 

karyawan. 

Setiap karyawan juga mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan bila 

memiliki kinerja yang baik dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan hotel Gets.. 

Jadi hotel benar-benar mengapresiasi setiap karyawannya yang berkinerja baik agar 

hotel Gets tetap menjadi bagian dari Hotel Gets Semarang. Hotel gets juga akan 

menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan hotel sesuai SOP yaitu 

dengan 3 kali surat peringatan untuk karyawan yang melakukan pelanggaran 
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menggambarkan proses retensi dan pengakuan yang dilakukan oleh hotel Gets pada 

karyawannya juga dijalankan dengan baik. 

Dengan hal ini hotel Gets benar-benar menerapkan 3 nilai pedoman yang hotel 

Gets junjung yaitu nilai pedoman untuk karyawan, nilai pedoman untuk tamu, dan 

nilai pedoman untuk pemilik. Nilai pedoman untuk karyawan yaitu: Menghargai 

karyawan pada harkatnya sebagai manusia, mengembangkan potensi karyawan, 

menghargai presentasi, kepedulian atas kepentingan dan kesejahteraan karyawan, 

manajemen partisipatif, menerapkan prinsip win-win, dan fairness services charges 

base on responsibilities loyalities and quality of results. Hal tersebut juga nantinya 

akan berdampak pada tamu yang datang ke hotel Gets, karena hotel Gets akan 

mendapatkan pelayanan prima dan puas sesuai harga yang para tamu bayarkan yang 

dimana hal ini merupakan nilai pedoman untuk tamu yang dijunjung oleh hotel Gets 

semarang. Sehingga harapan rate of return yang diperoleh oleh pemilik sesuai dengan 

return of investment yang diharapkan yang merupakan nilai pedoman yang dijunjung 

oleh hotel Gets Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


