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LAMPIRAN  

Lampiran 1. Biodata Informan 

Informan Utama  

Nama     : Markus Ari  

Tempat, Tanggal Lahir  : Sumbawa Besar, 9 Juni 1981 

Alamat : Jalan Barata Jaya 17 No. 55, Surabaya. 

Alamat E-mail  : rockhotel2015@gmail.com 

Pendidikan Terakhir  : SMK 

Jabatan  : General Manager Rock Hotel 

 

Informan Pendukung Karyawan 

Nama     : Rosdiana 

Tempat, Tanggal Lahir  : Surabaya, 8 Juni 1992 

Alamat E-mail    : - 

Pendidikan terakhir   : Diploma 3 

Jabatan    : Supervisor Front Office 

 

Informan Pendukung Karyawan 

Nama     : Puji S. 

Tempat, Tanggal Lahir  : Surabaya, 24 Mei 1989 

Alamat E-mail    : - 

Pendidikan terakhir   : SMA 

Jabatan    : Supervisor Food & Beverage 

 

Informan Pendukung Pelanggan 1 

Nama     : Oma (Nama panggilan) 

Tujuan menginap   : Perjalanan Bisnis 

 

Informan Pendukung Pelanggan 2 

Nama     : Vincent Abraham 

Tujuan menginap   : Perjalanan satu orang 

 

Informan Pendukung pelanggan 3     

Nama     : (Tidak mau disebutkan) 

Tujuan menginap   : Perjalanan Bisnis 
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Lampiran 2. Wawancara dengan Informan 

Wawancara Bersama dengan Pak Markus Ari (Informan Utama) 

 

Wawancara Bersama dengan Informan Karyawan Pendukung Rock Hotel 

Ibu Rosdiana (Supervisor Front Office) dan Pak Puji (Supervisor Food & 

Beverage)  

 

Wawancara Bersama dengan Informan Pendukung Pelanggan 1 dan 2 
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Lampiran 3. Daftar Pertanyaan 

Daftar Pertanyaan yang Ditujukan kepada Manajer tentang Kondisi 

Lingkungan Bisnis Rock Hotel 

1. Bagaimana latar belakang berdirinya Rock Hotel? 

2. Apa visi dan misi Rock Hotel? 

3. Apa saja produk jasa yang ditawarkan di Rock Hotel? 

4. Bagaimana kondisi persaingan indsutri hotel budget di Kota Surabaya? 

5. Apakah ada banyak pemain baru dalam bisnis hotel budget? 

6. Apakah ada produk pengganti di dalam bisnis hotel budget? 

7. Bagaimana daya tawar pelanggan saat ini di dalam bisnis hotel budget? 

8. Bagaimana daya tawar pemasok saat ini di dalam bisnis hotel budget? 

 

Daftar Pertanyaan yang Ditujukan Kepada Manajer tentang Elemen 

Business Model Canvas Rock Hotel 

1. Siapakah pelanggan yang Rock Hotel tawarkan saat ini? 

2. Mengapa Rock Hotel menyasar segmen pelanggan tersebut? 

3. Apa konsep yang ditawarkan oleh Rock Hotel kepada pelanggan? 

4. Keunggulan nilai apa saja yang ditawarkan oleh Rock Hotel kepada 

pelanggan? 

5. Bagaimana cara Rock Hotel memasarkan produknya kepada pelanggan? 

6. Bagaimana cara Rock Hotel membangun serta menjaga hubungan dengan 
pelanggan? 

7. Darimana sajakah sumber pendapatan yang diperoleh Rock Hotel? 

8. Apa saja sumber daya yang diperlukan oleh Rock Hotel untuk menjalankan 

9. Bagaimana proses yang dijalankan di Rock Hotel? 

10. Pengeluaran besar apa yang dikeluarkan dalam menjalankan aktivitas di Rock 

Hotel? 

11. Siapa sajakah yang menjadi mitra yang membantu berjalannya bisnis di Rock 

Hotel? 

12. Biaya – biaya apa saja yang dikeluarkan oleh Rock Hotel? 

13. Pengeluaran besar apa saja yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis Rock 

Hotel? 

 

Daftar Pertanyaan yang Ditujukan Kepada Karyawan Rock Hotel tentang 

Elemen Business Model Canvas Rock Hotel 

1. Siapakah pelanggan yang Rock Hotel tawarkan saat ini? 

2. Mengapa Rock Hotel menyasar segmen pelanggan tersebut? 

3. Apa konsep yang ditawarkan oleh Rock Hotel kepada pelanggan? 

4. Keunggulan nilai apa saja yang ditawarkan oleh produk Rock Hotel kepada  

pelanggan? 

5. Bagaimana cara Rock Hotel memasarkan produknya kepada pelanggan? 

6. Bagaimana cara Rock Hotel membangun serta menjaga hubungan dengan 

     Pelanggan? 

9. Bagaimana proses bisnis yang dijalankan di Rock Hotel? 
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Daftar Pertanyaan Pendukung yang Ditujukan Kepada Pelanggan Mengenai 

Sudut Pandang Pelanggan terhadap Rock Hotel dan Kebutuhan Pelanggan 

saat Menginap di Hotel Budget  
1. Dari mana anda tahu tentang Rock Hotel 

2. Bagaimana cara anda memesan kamar di Rock Hotel? 

3. Apa keunggulan yang dimiliki Rock Hotel? 

4. Elemen atau fasilitas apa yang anda butuhkan saat anda menginap di budget 

hotel?  

5. Hubungan pelanggan apa yang anda inginkan saat anda menginap di budget 

hotel?  

6. Saran apa yang dapat anda berikan untuk Rock Hotel ? 
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Lampiran 4.  Transkrip Wawancara  

Transkrip wawancara dengan informan utama 

Informan : Markus Ari 

Jabatan : General Manager Rock Hotel 

 

Penulis  : Saya mulai aja yah Kak. 

Informan : Ya. 

Penulis : Untuk visi dan misi Rock Hotel sendiri bagaimana Kak? 

Informan : Untuk visi dan misi nanti di saya kirim email saja ya. Saya agak 

lupa soalnya. 

Penulis : Baik nanti saya kirimkan email saya atau WA saja ya Kak.  

Informan : Ya WA saja nanti. 

Penulis : Kalau jumlah tenaga kerja sendiri disini ada berapa ya Kak? 

Informan : Kalau jumlah tenaga kerja 19 ya.. kebanyakan kita pakai tenaga 

kerja lepas untuk mengemat budget kita. 

Penulis : Eh, untuk ini kak dari hotelnya sendiri, dari segi fasilitas atau 

kamarnya ada apa saja? 

Informan : Oke, kita ada tiga tipe kamar. Kamar tipe paling tinggi itu Rock 

Family, itu harganya Rp. 500.000 sudah include breakfast untuk 

empat orang dan di kamar itu emang didesain agak lebih, karena 

dari segi harga kan memang kita harus mendesign secara lebih. 

Selain itu juga kualitas tempat tidurnya juga lebih bagus. Kita 

punya tempat tidur banyak yang puji, pelanggan suka bilang kok, 

kalian punya tempat tidur empuk ya dan enak di badan. 

Penulis : Oh, jadi suatu keunggulan juga ya jadinya. 

Informan : Ya. 

Penulis : Kalau dengan konsep syariahnya sendiri, mungkin boleh 

dijelaskan? 

Informan : Sebenarnya sih syariah itu nama yang diberikan tamu- tamu yang 

sudah menginap di sini. Lalu, eh.. dari direktur sendiri meminta 

tidak menerima pasangan yang diluar nikah ya. Akhirnya jadi kita 

buatlah sebuah aturan seperti itu. Karena kan yang kita lihat banyak 

hotel – hotel budget ini sangat bebas sehingga ya, semua pelanggan 

diterima. Jadi untuk Rock Hotel sendiri bukan mengkonsepkan 

hotel syariah, namun memang ada peraturan langsung dari direktur 

seperti itu, keyakinan lah ya. 

Penulis  : Oh gitu.  

Informan : Namun ya itu, dahulu saya sempat ada rapat besar yang diadakan 

oleh dinas pariwisata Surabaya membahas tentang pemasukan 

hotel ya kalau tidak salah. Itu kita pernah disebut sebagai salah satu 

hotel yang menerapkan benar –benar syariah, nah dari situ saya jadi 

tahu bahwa oh... hotel ini jadi sudah banyak yang tau ya peraturan 
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yang kita tetapkan tersebut. Jadi ada apresiasi juga yang diberikan 

kepada pemerintah. 

Penulis : Tadi saya sempet wawancara dengan salah satu pegawainya Ibu 

Diana, dapat apresiasi juga ya dari Traveloka sebagai hotel syariah 

ya? 

Informan : Mungkin maskudnya Diana itu komen – komen yang dari traveloka 

ya, Jadi sih kembali lagi syariahnya sendiri itu adalah tamu sih 

yang kasih nama. 

Penulis : Oh gitu yah kak? 

Informan : Ya, jadi julukan syariah itu dari tamu, karena kita hanya 

menyebutkan aturan kami tidak menerima pasangan di luar nikah. 

Jadi kita omong di depan terlebih dahulu. Takutnya nanti udah 

masuk nanti kecewa kan. Beberapa kali pelanggan yang menginap 

disini bilang bahwa ini syariah hotel, Karena tamu yang 

memberikan nama tersebut jadi Rock Hotel mengikuti saja. Tapi 

yah itu jadi banyak yang appreciate.”. 

Penulis : Oh begitu, tapi ini memang jadi hotel syariah ya? 

Informan : Eee, gini sebenarnya sih tidak ada hotel syariah yang benar – benar 

syariah untuk saat ini. Kalau hotel yang benar – benar hotel syariah 

itu kan harus itu yah mengikuti kaidah – kaidah islami misalnya 

lorongnya harus terpisah antara tamu lain jenis, lalu yang saya 

dengar kalau mau buat kolam renang harus tertutup dan terpisah 

juga terus kalau ada fitness yah harus terpisah juga, manajemennya 

juga harus mengikuti prinsip – prinsip syariah gitu. Tapi untuk saat 

ini agak sulit yah diterapkan karena pasti membutuhkan biaya yang 

besar dong, coba aja bayangkan kalau misalnya kita harus buat 

lorong terpisah terus itu kolam renangnya juga terpisah, itu 

biayanya besar banget.  

Penulis : Oh jadi memang akan menambah biaya yah? Tapi bukannya 

pelanggannya malah jadi potensial yah? Kan Rock Hotel mereknya 

bisa jadi kuat? 

Informan : Ya memang jadi unik sih, namun memang dari direktur sendiri 

memang bukan mau arahnya ke sana, beliau cuman ingin hotelnya 

itu tidak dijadikan tempat – tempat negatif gitu. Kalau pun dibuat 

hotel yang benar – benar syariah misalnya kita lihat juga kondisi 

saat ini. Pelanggan itu sebenernya sih hanya butuh tempat yang  

nyaman dan aman aja. Amannya itu yang diinginkan pelanggan  

kan sebenernya kalau untuk hotel seperti kita ini yah hanya hotel  

ini bukan menjadi tempat – tempat yang negatif lah. Nah itu aja sih  

kebutuhan yang diinginkan pelanggan, Nah dari situ kita istilahnya  

kolaborasi lah ambil sisi yang dibutuhkan aja dari syariahnya itu  

yaitu tidak menerima pasangan yang belum menikah untuk  

memesan kamar kita terus tamu lawan jenis juga hanya boleh 

bertemu di lobi. Dari situ yah pelanggan yah sudah senang dan  

kita konsisten menerapkannya makanya kita jadi punya julukan  
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syariah dari pelanggan. 

Penulis : Oh. Selain itu jenis akomodasi yang ditawarkan apa lagi? 

Informan : Terus lanjut kamar yang kedua. Kamar yang kedua itu dinamai 

Rock Shelter. Kita berusaha tidak mengikuti nama – nama hotel 

pada umumnya seperti suite, deluxe gitu karena sudah ketinggalan 

zaman. Shelter sendiri diambil dari nama bahasa inggris yaitu 

tempat singgah, jadi diharapkan tamu juga menjadi merasa 

nyaman. 

Penulis : Oh gitu. 

Informan : Ya itu. Banyak pelanggan – pelanggan kita berkomentar bahwa 

menginap di Rock Hotel itu nyaman sekali. Ada yang bilang Rock 

Hotel itu is the real sleeping. Ya aku pernah baca komentar – 

komentar tersebut jadi yah itu namanya menjurus ke arah – arah 

seperti itu.  

Penulis : Oh. 

Informan : Karena kita punya design homie atau nyaman. Orang – orang suka 

juga dengan lobi hotelnya besar. Bule – bule suka juga di kamar 

sebentar, lalu turun ke lobi untuk main – main kartu dan 

sebagainya. 

Penulis : Oh gitu ya. 

Informan : Selanjutnya Rock Pitstop, diambil dari kata transit. Seperti kalau 

balap motor kan ada ada tempat pemberhentian, terus lanjut jalan 

lagi sehingga memang dikhusukan untuk orang – orang yang hanya 

menginap sebentar lalu lanjut lagi pergi kemana. untuk kamar ini 

sebenarnya sama dengan Rock Shelter namun, tidak termasuk 

makan pagi. 

Penulis : Kalau untuk design hotelnya sendiri terinspirasi dari apa kak? 

Karena kan yang saya lihat ada beberapa konsep yah dekorasinya 

ada yang jeans, ada yang industrial dan vintage – vintage gitu di 

satu tempat. 

Informan : Sebenernya sih, saya kan dipercayakan oleh direktur untuk 

memegang hotel ini. Konsep awalnya sih vintage, terus waktu itu 

ada sofa jeans yang dihibahkan oleh teman direktur. Dari situ saya 

terinspirasi jadi buat tulisan ROCK balok gede warna biru dan 

merah itu di dinding, itu saya yang design sendiri dari barang bekas 

terus minta ke tukang  untuk dibuatkan, itu biayanya jauh lebih 

murah. Nah setelah itu jadi logo hotelpun jadi ikut berubah ngikutin 

warna dekorasi tulisan itu. Karena yang saya lihat kan hotel – hotel 

sebelah mengucurkan cukup banyak dana untuk merubah dekorasi 

hotel, kebetulan saya ada talent disitu, makanya saya bisa buatkan 

dekorasi – dekorasi untuk mempercantik lobi. 

Penulis : Oh gitu menyesuaikan sama jeansnya itu ya. Jadi unik sih ya. Tapi 

itu tadi hotel budget juga yang pakai dekorasi – dekorasi? 

Informan : Enggak bukan hotel budget, itu hotel – hotel berbintang. Karena 

kan banyak hotel bintang yang tamunya sepi jadi banyak mereka 
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mengucurkan dana untuk merubah dekorasi hotelnya.  

Penulis : Oh jadi memang mau dibuat tema vintage gitu ya hotelnya? 

Informan : Untuk saat ini sih kita memang lagi proses ke arah situ, vintage ya, 

tapi bertahap aja. Soalnya terkadang kan dekorasi hotel itu 

terkadang berasal dari penyewaan untuk acara – acara di lobi itu. 

Kan itu dekorasinya saya yang buat sendiri, nanti memang kalau 

sudah selesai acara dan memang cocok untuk dijadikan dekorasi 

hotel, ya kita pakai saja. Tapi ya itu masih bertahap lah, itu kalo liat 

kan banyak dekorasi yang numpuk – numpuk jadinya agak 

sumpek, tapi itu nanti lah karena ada seninya sendiri dalam 

mendekor itu ruangan itu. 

Penulis : Oh iya kak, saya ingin tahu menurut pandangan anda, definisi hotel 

budget itu seperti apa ya? Karena menurut yang saya baca 

pengertian hotel budget itu berbeda – beda. Ada yang bilang 

berbintang dua atau tiga dan ada yang juga bilang tidak berbintang.  

Itu bagaimana? 

Informan : Oke, untuk klasifikasi hotel itu memang ditentukan oleh pihak 

dinas pariwisata. Memang itu sebuah aturan yang dikeluarkan dari 

dinas pariwisata pemerintah setempat. Untuk hotel budget sendiri 

itu memang hotel yang menghapus fasilitas – fasilitas yang tidak 

terlalu penting, seperti telepon di kamar terus fasilitas lainnya 

seperti basic amenities seperti handuk, shower cap, sikat gigi, 

sandal hotel, sabun, shampoo, cotton bud dikurangi atau 

ditiadakan. Seperti ada contoh ada hotel lain yang tidak 

menyediakan handuk, sabun dan shampoo. Sehingga pelanggan 

hanya dapat kamar saja tidak ada fasilitas lain – lain. Ya itu hotel 

budget 

Penulis : Kalau Rock Hotel sendiri, bagaimana? 

Informan : Kalau Rock Hotel sendiri, walaupun hotel budget namun tetap 

menyediakan handuk, sabun mandi, shampoo, televisi, air minum, 

dan shower air panas. Ya jadi hotel budget itu memiliki pengertian 

yang berbeda-beda karena dari dinas sendiri juga tidak ada 

klasifikasi budget, hotel jaringan bintang aja bisa aja 

mengkonsepkan budget. 

Penulis : Oh begitu jadi memang hanya konsep saja yah budget, kalau 

fasilitas itu pasti berbeda- beda setiap hotel budget? 

Informan : Ya beda - beda, orang itu kan sebenernya kalau di hotel budget itu    

ngapain sih? Kan paling tidur sama mandi. Kita kasih kasur  

nyaman lah kalau kata tamu yang menginap disini loh, bisa mandi 

air panas ada TV juga. Nah terus hal – hal yang itu eh, kayak  

telepon di kamar itu kita gak sediakan. Coba aja bayangin kalau 

ada telepon di tiap kamar pasti itu kalau malem bakal telepon ke 

resepsionis, sedangkan kan karyawan disini jaga cuman beberapa  

saja. Jadi itu kita hilangkan. Lalu itu eh.. sabun sama shampoo, itu  

kita gunakan sabun dan shampoo yang tinggal pencet, jadi bisa beli  
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grosir.Nah dari situ kita bisa tawarin harga yang murah ke tamu.  

Terus itu eh, kan kita juga sediakan makan pagi bagi yang mau ya, 

itu buffet lagi all you can eat. Tapi ya itu tergantung dengan hotel  

budget yang lain gimana. 

Penulis : Sabun pencet itu maksudnya gimana? 

Informan : Itu loh, kalau kamu ke toliet – toilet, itu kan pakai sabun cair yang 

tinggal pencet, bukan seperti yang hotel – hotel itu yang sudah ada 

dibotolkan. 

Penulis : Oh berarti dari situ yah budget yang diberikan sama Rock Hotel itu 

sendiri. Kalau Rock Hotel sendiri, itu hotel budgetnya sudah 

berbintang atau belum? 

Informan : Kalau Rock Hotel sendiri itu dia memang klasifikasinya budget 

jadi tidak masuk dalam bintang. Namun kalau di Traveloka 

itu memang tidak ada klasifikasi budget, namun kalau di pegi – 

pegi ada klasifikasi seperti itu. 

Penulis : Oh begitu yah, jadi itu tergantung dari kebijakan masing – masing 

travel online yah? 

Informan : Ya memang itu tergantung dari kebijakan masing – masing travel 

online. Namun yah Rock hotel ini memang untuk klasifikasi 

bintangnya belum ada. 

Penulis : Oh, seperti itu. Sekarang saya mau nanya tentang kondisi 

lingkungan bisnisnya hotel segmen budget sendiri Kak, nah kalau 

persaingan hotel segmen budget di Kota Surabaya sendiri 

bagaimana? 

Informan : Eh, hotel budget di Surabaya itu hotel yang luar biasa saya bilang, 

karena sewaktu itu kita ada meeting dengan dinas pariwisata. 

Semua para manajer – manajer harus kumpul membahas hotel 

budget. Ternyata hotel budget itu lebih diminati banyak orang dan 

menggoyang hotel berbintang. Mereka berbicara kenapa kok hotel 

berbintang kok sampe dijual seperti budget, jadi di turunkan 

harganya. Karena itu hotel budget itu menggoyang hotel – hotel 

berbintang. 

Penulis : Jadi memang persaingan hotel budget di Surabaya itu ketat sekali? 

Informan : Ya ketat sekali, saingannya banyak banget, itu dibelakang – 

belakang Rock Hotel kan saya jalan- jalan ke belakang, itu rumah 

tinggal bisa dijadikan tempat penginapan. Rumah tinggal loh, itu 

ada plang airy roomnya. 

Penulis : Kalau dari segi harga bagaimana? 

Informan : Ya kalau kita harganya murah sih, jadi malah mengganggu hotel  

hotel sebelah karena itu banyak pelanggan yang memang menginap 

di surabaya kan hanya untuk tidur saja jadinya ya mereka lebih 

suka menginap di hotel yang murah. Jadi memang hotel – hotel 

sebelah itu kan harganya mahal, namun dari segi service kita sama 

lah.  

Penulis : Oh mengganggu sebelah itu maksudnya hotel budget yang lain atau 
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gimana? 

Informan : Kita kan punya saingan juga seperti hotel Narita itu yang di sebelah 

Informan : Maksudnya saya hotel budget gitu Kak. 

Informan : Standar aja sih, kita bersaing.   

Penulis : Kalau hotel budget – budget itu banyak juga ya yang baru – baru? 

Informan : Banyak sekali yang baru – baru disini, karena kan hotel budget itu 

dijadikan sebuah peluang bagi hotel bisnis, untungnya juga banyak. 

Maksudnya gini untungnya kecil tapi kan pemasukannya continue 

jadi ya banyak juga untungnya.  

Informan : Pendatang barunya itu siapa aja ya, setau kak Markus? 

Informan : Pendatang barunya disini sih sebenarnya bukan pemain baru bisnis 

hotel, melainkan hotel – hotel jaringan. Nah misalnya investor itu 

punya tanah, mereka hanya, eh aku punya tanah tolong buatkan 

hotel, jadi beli manajemen hotel yang sudah ada gitu. 

Penulis : Kalau konsumen itu , kan jadi banyak pilihan hotel seperti ini 

jadinya suka ganti – ganti hotel juga yah, karena harganya juga jadi 

gak jauh berbeda? 

Informan : Ya harganya tidak jauh berbeda antara sesama hotel budget terus 

juga hotel bintang. Jadinya itu harga rusak. Konsumen bisa ganti – 

ganti hotel dengan cepet kalau, oh dia gak suka nginep disini atau 

fasilitasnya kurang suka, jadinya bisa aja cepat pindah, karena 

harganya juga mirip – mirip toh? karena ya itu juga, memang 

mengingat pemerintah sendiri juga tidak ada antisipasi seperti di 

luar negeri. Seperti di luar negeri itu punya standar harganya 

masing – masing, jadi tidak membuat pengusaha hotel ini tidak 

mengeluh. 

Penulis : Oh jadi tiap kelas bintang itu ada harga terendah tertinggi nya yah? 

Informan : Iya betul itu. 

Penulis : Kalau seperti produk substitusi hotel seperti kost – kostan, serviced 

apartment itu banyak yah di Surabaya ini? 

Informan : Sekarang iya, karena orang yang punya rumah pun sekarang bisa 

menjual ke Airy rooms , Airbnb dan harganya itu lebih murah. Ya 

itu semua sekarang menawarkan harga murah, jadinya merusak 

harga.  

Penulis : Ini eh, kalau untuk daya tawar pemasok sendiri di hotel - hotel itu 

bagaimana yah Kak? 

Informan : Kalau itu, waduh, saya kurang tau ya. Tapi sih yang jelas kalau 

untuk hotel – hotel yang jaringan jelas daya tawar pemasok mereka 

lebih kuat dibanding hotel seperti kita ini kan. Misalnya kan disini. 

Ada hotel swiss bell ada hotel Zest nah itu kan sebeneranya satu 

perusahaan hotel itu, nah mungkin dari situ bisa dia pakai satu 

perusahaan laundry untuk cuci bed dan segala macemnya itu, terus 

perlengkapan – perlengkapan hotelnya sama. Nah itu disitu mereka 

kuatnya. 

Penulis : Oh seperti itu, sekarang saya mau bertanya tentang elemen bisnis 
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dari Rock Hotel itu sendiri. Pertama itu segmen pelanggan, saat ini 

segmen pelanggan yang ditawarkan oleh Rock Hotel itu siapa? 

Informan : Dari awal sih memang kita tawarkan ke menengah kebawah. Jadi 

untuk konsumen – konsumen yang mau mencari akomodasi 

dengan harga yang murah namun nyaman. Kita memang fokus 

jualannya seperti pada wisatawan –wisatawan keluarga yang 

transit,  supir yang misalnya membawa mobil box yang belanja 

secara kulakan di Surabaya, terus pebisnis sama orang – orang 

kantor yang dinas ke Surabaya yang memiliki budget terbatas. 

Biasanya sih mereka menginap satu sampai dua hari jadi sehabis 

itu langsung melanjutkan aktivitasnya. 

Penulis : Oh gitu. 

Informan : Namun ternyata sekarang – sekarang ini juga banyak sekali orang 

– orang kantor yang sebenarnya memiliki budget lebih untuk 

memesan hotel lain, namun lebih prefer kesini karena nyaman dan 

strategis. Saya juga pernah melihat yah pelanggan segmen 

menengah ke atas menginap disini karena saya liat dia membawa 

mobil merci hahaha. 

Penulis : Oh begitu ya, jadi memang sebenarnya fokus hotelnya itu 

menengah kebawah, namun ada banyak juga ya pelanggan segmen 

menengah ke atas menginap disini. 

Informan : Ya betul  

Penulis : Selain itu ada lagi? 

Informan : Wisatawan – wisatawan lokal sama mancanegara menjadi sasaran 

kita. Terutama wisatawan keluarga. Biasanya kita banyak tamu 

yang berasal dari Malaysia dan Brunei Darusalam karena ya itu kan 

hidupnya mungkin syariah jadi suka menginap disini. Ya itu 

peraturan hotel kita yang tidak boleh membawa pasangan non 

menikah. 

Penulis : Oh begitu yah, berarti memang kebanyakan wisatawan – 

wisatawan seperti itu? 

Informan : Iya, tapi banyak juga wisatawan bule yang suka menginap disini  

karena suasananya yang nyaman. Ada hotel dulu disitu di belakang  

kantor, harganya lebih mahal dan kelasnya bagus daripada disini,  

tetapi bulenya lebih suka menginap disini. Ya itu karena homie,  

nyaman dan suasananya positif. 

Penulis : Kalau pelanggan sendiri itu, Kebutuhan apa sih yang diinginkan 

dari pelanggan tersebut? Eh.. Maksudnya untuk pelanggan yang 

mencari hotel segmen budget, seperti apa? 

Informan : Biasanya sih yang dibutuhkan itu tempat tidur nyaman, ada AC, 

shower Air panas air dingin yah mungkin. 

Penulis : Kalau untuk sabun, shampoo, gitu gitu bagaimana? Apakah 

pelanggan butuh? 

Informan : Kalau itu sih tergantung dengan pelanggan masing – masing sih. 

Kalau untuk Rock Hotel sendiri kan karena kita punya kompetitor 
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banyak jadi kita tetap sediakan. 

Penulis : berarti tetap disediakan? 

Informan : Ya betul tetap disediakan. 

Penulis : Sudah sih kalau untuk costumer segment ya, berarti memamng 

fokus hotelnya ini ke orang yang memang mengincar range harga 

yang rendah ya, tapi untuk eh, Kelompok orangnya itu tadi ada 

family, ada pebisnis juga yah? 

Informan : Ya betul. 

Penulis : Baik kalau begitu, saya lanjutkan tentang proposisi nilai, jadi kayak 

apa sih yang ditawarkan oleh Rock Hotel kepada pelangganya. Kan 

itu dijadikan sebuah nilai tuh. Kalau yang ditawarkan oleh Rock 

Hotel kepada pelanggan itu apa Kak? 

Ka Markus : Eh, kalo yang ditawarkan Rock Hotel kepada pelanggan itu adalah 

comfortnya dan safety. 

Penulis : Comfort dan safety ya. Boleh dijelaskan lebih lanjut gak? 

Informan : Ya safety dari syariah. Ya comfortnya seperti dirumah gitu. Ya feel    

like home lah. Banyak kok yang dateng. Manajer – manajer dateng.  

Beda ya, auranya beda. Itu manajer sendiri yang dateng yang  

ngomong. 

Penulis : Kalau dari segi inovasi, ada tidak Kak? Apa memang mengikuti 

segmen budget hotel lain yang ada di pasaran? 

Informan : Sebenarnya kita mengikuti sih yang ada di pasaran seperti itu. 

Penulis               : mengikutinya ini dalam segi apa yah Kak? Mungkin bisa dijelaskan 

apa dari segi fasilitas atau bagaimana? 

Informan : Ya, fasilitas seperti basic aminitiesnya gitu. 

Informan : Ya, terus sama peraturan hotel kita yang tidak memperbolehkan 

pasangan non menikah buat reservasi itu bisa jadi suatu keunggulan 

sih, karena ternyata di cari konsep syariah itu. 

Penulis : Oh jadi banyak diminati yah? 

Informan         : Iya banyak, jadi orang itu kasih tau ke temen – temen. Eh ini hotel 

bagus jadi kalo nginep kesini aja gitu. 

Penulis : Jadi memang segmen orang yang mencari hotel dengan konsep 

tersebut ternyata potensial ya? 

Informan : Iya banyak, ternyata banyak sekali memang orang – orang yang 

mencari hotel dengan konsep seperti itu. 

Penulis : Kalau secara lokasi bagaimana? 

Informan : Lokasi kita sangat kuat. Kita berada di dekat daerah industri di 

Rungkut, jadi memang banyak kantor – kantor yang mendatangkan 

tamu yang cukup banyak. Terus kita dekat dengan kantor 

pendidikan di daerah jemursari. Orang – orang pemerintah banyak 

sekali yang menginap disini. Apa mungkin memang menjadi hotel 

percontohan kali yah.  

Penulis : Oh begitu, berarti memang secara lokasi dekat dengan business 

center yah? 

Informan : Ya betul. Selain itu dari hotel ke bandara itu juga cepat, stasiun 
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juga dekat sekali. 

Penulis : Kalau dari segi wisata bagaimana? 

Informan : Surabaya ini kan ndak ada wisata, dulu pernah dinas bilang ke hotel 

– hotel tolong dong jualin Surabaya biar pendapatannya naik, 

cuman kan memang surabaya gak ada itu wisata – wisata. Paling 

kalo surabaya itu ya wisatanya mall paling ya sama bazaar – bazaar 

di Surabaya yang dibuat oleh pemerintah maupun swasta. 

Penulis : Oh berarti memang wisata – wisata kota gitu yah? Kayak mall 

terus hiburan – hiburan bazaar gitu ya? Oke, kalau produk 

pelangkapnya Rock Hotel itu ada tidak? 

Informan : Cafe paling. Itu aja. 

Penulis : Eh, itu tadi kan saya liat ada acara make up gitu yah di sini? 

Informan : Iya, kita juga suka dipakai untuk acara, ulang tahun, arisan  

engagement di lobi kita. 

Penulis : Oh begitu. Untuk produk pelengkapnya sendiri tadi kan ada cafe 

dan event – event di lobi. Apa boleh dijelaskan secara lebih 

mendalam tentang cafe dan eventnya? Seperti menjual apa, terus 

range harganya berapa? 

Informan : Dulu pernah ada cafe disini, franchise, namun tidak sampai 

setahun. Dulu cafenya menjual pasta, nasi goreng macem - macem. 

Harga jualnya sih bersaing dengan luar, tapi akhirnya cafe tersebut 

mengundurkan diri, sebentar tidak sampai setahun. Selain itu kan 

di luar Rock Hotel itu warung makan semua terus banyak tempat 

makan terkenal juga kayak bebek palupi terus pecel Bu Kus. Nah 

terus kan kalo tamu hotel pasti selalu tanya makanan terkenal 

surabaya dimana, jadi ya pelanggan lari kesitu semua.  

Penulis : Oh begitu. Jadi untuk sekarang ini cafe dikelola sendiri yah? 

Informan : Ya. 

Penulis : Untuk cafe sendiri itu harganya bagaimana? 

Informan : Harganya kita bermain di kelas menengah sih, saya melihat 

kompetitor warung – warung itu harganya seperti itu, kami 

tawarkan harga yang sama, biar tidak lari keluar. 

Penulis : Kalau dari Cafe kak Markus, itu apakah pengeluaran yang 

dikeluarkan sama Cafe sama pemasukan itu, bagaimana? 

Informan : Kalau Cafe itu agak susah sih sebenarnya, mengingat itu juga 

kompetisinya disini  di sekitar. Dibelakang ada wisata kuliner, 

sebelah wisata kuliner juga samping kiri ada. Jadi yah itu kita 

usahakan iklan – iklan terus untuk cafenya. Ya itu juga Cafe bisa 

hidup karena ada acara – acara di lobi yang kita sewakan juga kan 

karena makanan harus dari cafe kita. 

Penulis  : Kalau penyewaan lobinya itu bagaimana? 

Informan : Kalau lobi sendiri sih kita sewakan yah, karena kita melihat ada  

potensi permintaan yang besar juga untuk hotel dijadika event atau  

acara gini. 

Penulis : Oh begitu, ini sekarang saya mau tanya tentang saluran distribusi 
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dari Rock Hotel, jadi bagaimana Rock Hotel ini mendapatkan 

pelanggan, salurannya apa? Maksudnya saluran pemasaran yang 

digunakan. 

Informan : Oh, kalau itu sih instagram, facebook, sama OTA. Kalau kita 

semakin banyak OTA itu semakin terkenal. 

Penulis : Oh begitu. Kalau saat ini OTA yang bekerja sama dengan siapa 

saja? 

Informan : Tiket.com, Pegi – pegi, sama traveloka. 

Penulis : Kalau pemasaran melalui brosur ada tidak? 

Informan : Ada, Kalau memasarkan brosur Rock Hotel sendiri kita pajang di 

Front office sama loper koran. 

Penulis : Oh jadi pemasarannya melalui tiga saluran ya sosial media, OTA, 

sama secara fisik menyebarkan brosur melalui loper koran. 

Informan : Iya betul 

Penulis : Kalau saluran yang paling efektif menurut Kak Markus apa? 

Informan :  Ya itu OTA itu sangat efektif, karena sudah mencakup semua dari 

kita menjual akomodasi hingga memasarakan fasilitas – fasilitas di 

hotel. 

Penulis  : Kalau Rock Hotel sendiri cara menjalin hubungan pelanggannya 

seperti apa? 

Informan :  Biasanya sih membantu keinginan tamu seperti apa, kadang yah 

karyawan dan termasuk saya, kami antarkan kalau mereka butuh 

butuh sesuatu. 

Penulis  : Oh begitu. Kalau dari sumber pendapatanya sendiri, Rock Hotel  

bagaimana? 

Informan : Kamar yang jelas sih. 

Penulis : Selanjutnya apa lagi? 

Informan : Cafe sama event – event yang diadakan di Rock Hotel. 

Penulis : Kalau untuk skema pendapatannya sendiri, eh, akomodasinya itu 

penetapan harganya bagaimana, apakah harganya dinamis atau 

tetap? 

Informan : Maksudnya bagaimana? 

Penulis : Iya biasanya kalau hotel itu kamarnya kan harganya berbeda beda 

saat hari – hari tertentu misalnya pada saat high season harganya 

naik. Kalau di Rock Hotel sendiri bagaimana? 

Informan : Sampai saat ini sih harganya tetap sih, tidak ada harga naik saat 

high season. Kemungkinan OTA saja deh yang menentukan harga 

high season. 

Penulis : Maksudnya bagaimana yah Kak? 

Informan : Iya, kita jual di OTA dengan harga sesuai dengan OTA, namun 

kalau orang pesan disini harga tetap. 

Penulis :  Jadi itu kalo OTA harganya dinamis lalu kalau untuk pelanggan 

yang datang langsung ke hotel harganya sudah tetap yah? 

Informan : Iya betul. 

Penulis : Tapi kalau untuk OTA sendiri memang biasanya jual lebih murah 
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yah? 

Informan : Ya semua hotel memang kalau menjual di OTA pasti harga yang 

ditawarkan di OTA pasti lebih murah. Seperti ambil contohnya di 

malang kalau tahun baru itu harganya kamar dari Rp. 500.000 bisa 

jadi Rp. 1.000.000 hingga Rp. 1.500.000 

Penulis : Kalau di Rock Hotel bagaimana? 

Informan : Belum sampai saat ini. 

Penulis : Kalau untuk OTA sendiri sumber pendapatannya untuk Rock 

Hotel bagaimana? 

Informan : Kalau OTA itu, biasanya gini saya dapat notifikasi dari apa 

namanya, sms dari traveloka misalanya, ada yang booking lima 

kamar, nanti di email sama travelokanya. 

Penulis : Kalau sumber pendapatan dari penyewaan lobi untuk event 

bagaimana? 

Informan : Ya terus pendapatan selanjutnya itu berasal dari penyewaan lobi 

untuk event – event ulang tahun, engagement, arisan, reuni terus 

sama halal bihalal. Itu kita tawarkan secara paket yah dimulai  

dengan harga Rp. 50.000 per pax atau orang. 

Penulis : Oh begitu yah? Kalau untuk cafe sendiri itu juga termasuk 

pendapatan yah? 

Informan : Ya, semisal ada event buka puasa bersama nah itu pasti pendapatan 

cafe bertambah. Dari awal puasa sampai akhir puasa itu selalu ada 

booking tiap hari. Sampai lelah kita. Engagagement dan sweet 

seventeen pun di sini ada. 

Penulis : Oh jadi sangat berpotensi yah dari event- event di hotel ini? 

Informan : Karena gini, kita punya lobi jadi yah harus dimanfaatkan, 

tentunya kita tawarkan dengan harga murah. Jadi meeting yah di 

lobi dan romantic dinner juga disitu. Paling nanti kalau meeting 

agar tidak terganggu kita kasih kelambu. 

Penulis : Oh. Kalau harganya sendiri tadi bagaimana Kak? 

Informan : Ya kita kasih harga murah. Kenapa kita kasih harga murah karena 

begini, kan lobi itu harus dingin, kalau kita biarkan kosong kita 

rugi di biaya listrik. Nah agar tidak terbuang sia – sia maka kita 

adakan event disini. 

Penulis : Jadi memang acara – acara event ini dimanfaatkan sekaligus untuk 

menutup biaya listrik yah? 

Informan : Ya kita memanfaatkannya seperti itu. 

Penulis : Selanjutnya sumber daya utama. Sumber apa yang dimiliki oleh 

Rock Hotel? Misalnya dari fisik, seperti bangunan, manusia 

Informan : sumber daya manusia yah karyawan. 

Penulis : Kalau kualifikasinya karyawannya sendiri untuk Rock Hotel  

bagaimana? Apa harus berpendidikan atau ada kriteria tertentu? 

Informan : Kalau berpendidikan itu di dalam dunia budget hotel itu relatif,  

kalau front office yah harus berpendidikan. Kita biasanya ada 

training tiga bulan langsung disini. 
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Penulis : Kalau housekeeping itu memang outsourcing atau bagaimana? 

Informan : Kalau housekeeping pegawai sendiri bukan outsourcing karena 

lebih mahal. 

Penulis : Oh jadi lebih mahal yah kalau outsourcing? 

Informan : Ya karena kan kalau outsourcing mungkin ada kriterianya sendiri 

untuk hotel jadi biasanya lebih mahal, dibanding merekrut sendiri. 

Karena kalau perjanjian kontraknya ya kalau dihitung – hitung 

biayanya lebih besar. 

Penulis : Oh begitu, jadi biayanya lebih efisien disitu yah? 

Informan : Iya betul. Lalu kalau semisal okupansi kita sedang tinggi biasanya 

kita menyewa tenaga kerja kasual yah, eh.. apa itu namanya tenaga 

kerja lepas lah, biasanya sih di bagian house keeping, karena tidak 

membutuhkan kualifikasi spesifik, jadi yah bersih – bersih saja. 

Penulis : Oh begitu, kalau secara sumber daya fisik bagaimana? Hotel saja 

atau ada lagi Kak? 

Informan : Hotel saja. 

Penulis : Eh, kalo ini.. Kalau modal awal Rock Hotel berapa yah? 

Informan : Untuk bangunanannya itu Rp. 15 milyar. Itu sih joinan yah, Pak 

Toni 10%, Pak Yusuf 10%, sisanya punya direktur. Mereka itu 

cuman investor 

Penulis : Kalau ini proses bisnis jasa hotel itu bagaimana? 

Informan : Oke, kalau hotel budget sih dari mereka datang, pesen kamar, lalu 

check in lalu tidur. Terus besok pagi yah check out. Ini sih belum 

jam check in sih nanti biasanya kalau check in banyaknya itu jam 

9 atau jam 10, itu mulai banyak itu. Jadi datang check in langsung 

kamar tidur. Maaf yah ini Vido, saya tidak bisa lama – lama 

wawancaranya karena ini harus pergi. 

Penulis : Ya tidak apa – apa, kira – kira bisa dilanjutkan kapan yah? 

Infroman : Nanti saya hubungi lewat WA saja ya? 

Penulis : Baik, terima kasih. Maaf jadi ganggu waktunya. 

Informan : Tidak apa- apaa. 
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Transkrip wawancara lanjutan dengan informan utama 

Informan : Markus Ari 

Jabatan : General Manager Rock Hotel 

 

Penulis  : Iya, saya mulai saja yah Kak Markus, konsep family hotel di Rock 

hotel itu seperti apa ya?  

Informan : Konsepnya itu sebenarnya dibangun untuk menengah kebawah, 

lalu kita memang fokus ke orang – orang kantor, terus orang – 

orang yang datang transit yang belanja dengan mobil box antar 

barang itu fokusnya kesitu. Tapi itu yah ternyata peminatnya 

banyak juga dari segmen kelas atas juga menginap disini. 

Penulis  : Oh begitu, tapi memang segmen  itu memang menegah        

kebawah ya? 

Informan : Ya benar, memang fokusnya menengah kebawah. Kan memang ini 

budget family hotel , jadi segmennya juga mengarah ke keluarga.  

Jadi memang kita bikin suasanya yang nyaman juga.  

Penulis : Kalau menurut Kak Markus, mengapa Kak markus menyasar 

segmen yang seperti itu? 

Informan : Eh, karena memang kita dulu pernah rapat juga dengan direktur 

hotel,  kita ingin gimana sih rasanya orang itu menginap di hotel. 

Karena kan kalau kita bicara tentang hotel kan konotasinya orang 

– orang yang banyak duit, orang yang pendapatan tinggi dan 

lifestylenya beda. Tapi yah itu kita ingin memberikan hal tersebut 

karena memang ada potensi untuk orang- orang yang seperti itu. 

Penulis : Oke, menurut Kak Markus apa kebutuhan  sekarang – sekarang ini 

yang diinginkan pelanggan yang menginap di budget hotel? 

Infroman : Untuk sekarang ini mungkin seperti hall atau meeting room yah, 

karena itu eh, sekarang setiap hotel itu pasti sekarang ada tuh 

menawarkan meeting room gitu, Kalau di sini kita kan hanya 

menyediakan lobi aja, paling nanti kalau memang yang mau bikin 

acara lebih tertutup kita tutup pakai kelambu aja. 

Penulis : kelambu tirai gitu yah? Itu jadinya tetap bisa kelihatan eh, sama 

kedengeran yah kalo tamu luar jadinya? 

Informan : Ya betul, tapi itu karena kita jual secara murah jadinya pelanggan 

ada juga yang pakai untuk acara – acara ulang tahun, makan – 

makan gitu. 

Penulis : Beralih ke nilai yang ditawarkan oleh Rock Hotel sendiri. Pertama 

sih tentang konsep yang ditawarkan Rock Hotel pada pelanggan 

sebagai family hotel. Itu bisa dijelaskan tidak? 

Informan : Konsep bagaimana maksudnya? 

Penulis : Iya, kan Rock Hotel itu yang saya lihat di depan mottonya 

comfortable family hotel, itu boleh dijelaskan, comfortable family 

hotelnya itu seperti apa? 
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Informan : Konsep comfortable family hotel yang kita buat di hotel ini adalah 

menciptakan kenyamanan di hotel, dimulai dari pelayanan yang 

diberikan oleh karyawan, dimana karyawan sebisa mungkin harus 

memperlakukan pelanggan seperti inisiatif dan selalu membantu. 

Lalu untuk di lobi hotel kita buat terlihat besar ya. Biasanya kalau 

hotel budget itu kan lobinya sempit dan minimalis, kita coba buat 

lobi kita besar dan kita menambahkan dekorasi – dekorasi sehingga 

kesan nyamannya pelanggan itu eh.. itu timbul bukan hanya dari 

fisik melainkan perasaan juga yang timbul saat memasuki hotel 

kami, gitu. 

Penulis : Selain itu ada apa lagi Kak Markus? 

Informan : Jadi kami ingin menciptakan rasa aman dan nyaman yang diberikan 

kepada pelanggan, dimana kita kan memiliki peraturan tidak 

memperbolehkan pelanggan yang belum menikah secara sah itu 

membooking di hotel kita. Jadi hotel kita tidak terkesan hotel yang 

menerima semua pelanggan yang mempunyai tujuan negatif kalau 

menginap di hotel, jadi ada rasa aman bagi pelanggan yang 

menginap di hotel kita.  

Penulis : Oh begitu, terus kalau dari segi fasilitas bagaimana? 

Informan : Mungkin dari segi fasilitas tambahan yah, kalau di Rock Hotel kita 

sediakan air panas secara gratis untuk tamu – tamu kita di lobi, jadi 

mereka boleh saja membawa kopi dan gelas sendiri. Kita ya jual 

tapi kita juga sediakan untuk menciptakan kesan comfortnya itu 

bagi keluarga. Misalnya kan ada keluarga bawa bayi kan pasti 

butuh air panas, itu kita sediakan secara free. 

Penulis : Oh itu free ya. Kalau fasilitas di dalam kamar sendiri bagaimana 

Kak? Kan ada kasur, lalu ada TV, mungkin ada meja kecil untuk 

kerja. Nah kalau dibandingkan dengan hotel – hotel budget lain, 

untuk Rock Hotel sendiri bagaimana? 

Informan : Kalau itu sih kita mengikuti standar – standar untuk hotel budget 

saja ya. Karena juga saya sempat juga menginap di salah satu hotel 

dengan segmen yang sama untuk mengamati pesaing, kebetulan itu 

memang salah satu hotel chain yah. Kalau dari segi fasilitas yang 

ditawarkan di kamar kita sama kok. Mereka itu menawarkan basic 

aminities seperti shampoo, sabun, handuk dalam satu kamar lalu ya 

kamar mandinya ada air dingin dan panas, nah itu kita sediakan 

juga. 

Penulis : Oh begitu. 

Infroman : Lalu juga kan kita di salah satu jenis kamar yaitu Rock Shelter kita 

sudah menyediakan sandal, odol, pemanas air teko dan lain lain 

Penulis : Selain itu apa ada lagi? Dari kasur mungkin apa ada standar 

khususnya sendiri misalnya kan kasurnya orthopedic atau 

memakasi jenis apa? 

Informan : Sebenarnya kalau untuk kasur sendiri sih karena memang kita dari 
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awal untuk segmen menengah kebawah, untuk kualifikasi kasur 

kita berikan memang yang sesuai standar hotel pada umumnya. 

Namun sepengalaman saya memang banyak juga yang memuji dari 

kualitas kasur kita baik. Akhirnya dari situ saya berpikir bahwa 

memang ternyata kualitas kasur kita unggul juga. 

Penulis : Kalau untuk fasilitas wifi sendiri bagaimana? 

Informan : Kalau seperti ini kan lagi jam jamnya check out itu, cepat namun 

memang kalau lagi full book, kalau memang keperluannya hanya 

untuk membuka sosial media tanpa buka video pun masih bisa kok 

Penulis : Jadi memang kalau banyak orang itu kecepatannya jadi berkurang 

yah? 

Informan : Ya betul. 

Penulis : Kalau dari segi nilai harga yang ditawarkan bagaimana? 

Informan : Standar sih kita bersaing juga kok, kita punya kompetitor 

dibelakang harganya Rp. 350.000, kita unggul itu dari segi fasilitas 

yang ditawarkan. Kalau saya dengar cerita dari pelanggan yang 

pernah menginap disana, di Luxpoint dan pindah ke sini kita punya 

lobi yang lebih besar. Kita juga punya kompetitor Hotel Sonny, ya 

memang harganya lebih murah daripada Rock Hotel tetapi kalau 

dibandingkan fasilitas dan kebersihan dan penataan kita lebih 

unggul. Ya ada harga ada rupa lah. 

Penulis : Berarti memang kalau untuk hotel segmen budget sendiri itu 

harganya bersaing yah? 

Informan : Iya bersaing harganya. Namun yah itu saya sebagai manajer harus 

memikirkan bagaimana caranya harga hotel kami tidak terlalu 

tinggi dan tidak terlalu rendah. 

Penulis : Oh begitu, kalau menurut Kak Markus sendiri apakah peraturan 

yang ditetapkan Rock Hotel yang tidak memperbolehkan pasangan 

yang sah menginap di hotel ini menjadi suatu keunggulan tersendiri 

atau bagaimana? 

Informan : Oh jadi suatu keunggulan malahan, karena banyak ternyata orang 

– orang mencari hal yang seperti ini dan mendukung hal tersebut. 

Ada yang sampai pelanggan cerita – cerita ke saya bahwa untuk 

tetap dipertahankan hotel ini, soalnya dia sering ditelpon istrinya 

menginap di mana, kalau menginap di Rock Hotel istrinya merasa 

aman begitu haha. 

Penulis : Oh sampai begitu ya. Jadi memang dari konsep keluarga berikut 

dengan peraturannya itu memberikan rasa aman yah di Rock Hotel 

itunya?  

Informan : Ya betul, Kita beri rasa aman lah kepada pelanggan. Kalau kamu 

tau ya kan memang banyak lah hotel – hotel, apalagi yang budget 

seperti ini menjadi tempat yang negatif. Nah disitu kita dari pihak 

hotel tidak ingin ada seperti itu, jadinya kita memang menerapkan 

peraturan itu dengan ketat. Tamu yang berlawan jenis saja hanya 

boleh bertemu di lobi hotel. Ya itu tapi seperti yang saya bilang tadi 
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malah jadi mengapresiasi dari pelanggan karena memberikan 

kesan aman. 

Informasi : Kalau dari segi lokasi sendiri bagaimana Kak? 

Informan : Lokasi kita sangat strategis. Kalau dari pusat kota dekat, ke bandara 

dekat dan juga stasiun juga dekat. Untuk daerah industri Rungkut 

juga dekat. 

Penulis : Kalau kan bicara fasiltas hotel, kan ada yang disewakan untuk 

acara – acara. Kalau acara – acara sendiri itu bagaimana untuk 

menyewakannya yah? Boleh dijelaskan bagaimana konsumen bisa 

memesan lobi untuk acara di Rock Hotel? 

Informan : Jadi untuk acara event sendiri itu ada beberapa Kak yang 

ditawarkan oleh Rock Hotel. Ada paket  buffet dengan harga yang 

ditawarkan mulai dari Rp. 50.000 per pax, Rp. 60.000 per pax 

hingga Rp. 70.000 per pax. Itu yang membedakan hanya di 

makanan yang disajikan saja. Biasanya sih kita menawarkan 

dekorasi juga sesuai tema yang diinginkan, nah untuk dekorasi 

sendiri ini saya yang tangani sendiri tidak memakai pihak ke tiga, 

karena saya juga memang mempunyai talent di bidang itu. Lalu 

kadang juga saya bisa kasih free dekor kepada pelanggan sesuai 

dengan pilihan dekorasi yang ada, karena memang kan dekorasinya 

itu sudah ada. Namun memang kan terkadang ada pelanggan yang 

me request dekorasinya mau beda dari yang lain lalu ada juga yang 

meminta bunga segar, seperti peacock, krisan, rose nah itu 

harganya beda – beda jadi kita kasih tau dahulu ratenya untuk dekor 

yang diinginkan pelanggan segitu. 

Penulis : Kalau kapasitas bisa untuk berapa orang? 

Informan : Kita kapasistas bisa sampai 100 orang. Terakhir kita malah sampai 

135 orang. 

Penulis : Kita berlanjut saluran komunikasi, saluran komunikasi untuk 

memasarkan Rock Hotel bagaimana? 

Informan : Kita sekarang melalui Online Travel Agency atau OTA, itu kita 

kerja sama dengan mereka untuk dapat memasarkan kamar kita ke 

pelanggan – pelanggan ya, karena kan kita tau sekarang ini 

zamannya sudah teknologi canggih, jadinya kita juga mengikuti 

perkembangan zaman yang ada, dan memang dirasa lebih efektif. 

Penulis : Kalau untuk OTA sendiri bagaimana kerja samanya Kak? 

Infroman : Kalau OTA sendiri itu, kita pertama ada perjanjian kontraknya 

dahulu. Kita kontrak 1 tahun dulu, lalu itu nanti ada beberapa 

dokumen yang harus diisi seperti itu nanti untuk memasarkan  

fasilitas dan gambar – gambar kondisi keadaan hotel itu dari kita 

yang memasukan dari aplikasi yang diberikan OTA sendiri. 

Penulis : Lalu ada lagi saluran pemasarannya Kak? 

Informan : Ada yaitu sosial media seperti Facebook dan Instagram. Lalu 

secara fisik ada sih kita di hotel langsung kita punya brosur publish 

rate, fasilitas yang ditawarkan sama kartu nama. Sama kita 
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memakai loper koran sebagai salah satu media pemasaran kita, jadi 

kita titipkan brosur kita melalui Loper koran yang ada di Surabaya. 

Korannya itu biasa Kompas dan Jawa Pos sih yang disebar sama 

loper koran. 

Penulis            : Eh, alasan memakai loper koran itu untuk apa ya?  

Informan : Ya, jadi kan kita memang hotel yang baru berdiri 2 tahun ya jadi  

kita mau menginfokan juga kepada orang bahwa kita ada gitu.  

Memang tidak sering sih, namun pasti ada sebulan dua bulan kita  

titipkan ke loper koran untuk memberitahu promo – promo dan  

harga hotel kita. Kalau biaya sih ya 

Penulis : Kalau perjanjian komisi yang diminta oleh masing – masing OTA 

itu berapa yah Kak? 

Informan : Kalau Traveloka itu sekitar 20%, eh 15% deng. Kalau Pegi – Pegi 

itu 7%, Kalau Tiket.com itu juga 7%. 

Penulis : Kalau sekarang ini kan ada juga yah OTA seperti Airyroom, itu 

apakah Rock Hotel nanti akan kerja sama dengan pihak tersebut? 

Informan : Kalau Airyroom itu kita tidak pakai karena mereka meminta 

komisinya besar sekali yaitu 50%, lalu seperti bantal, bed, runner 

itu semua harus memakai label airyroom. Jadi nanti mereka 

meminta standarnya mereka, namun kita semua pihak hotel yang 

mengerjakan. Jadi kita tidak kesana, karena dihitung – hitung 

biayanya besar. 

Penulis : Eh, ini Kak beralih ke hubungan pelanggan itu bagaimana? 

Informan : Kita sih yah sesuai standar hotel pada umumnya saja, karena kan 

kita juga hotel segmen budget yah, jadi memang untuk perlakuan 

yang misalnya hotel – hotel berbintang berikan misalnya valet 

service atau inroom service itu kita tidak sediakan. Tapi ya itu saya 

didik front office untuk dapat membantu tamu lah, misalnya butuh 

rekomendasi tempat – tempat yang menarik di Surabaya, itu 

biasanya pegawai yang memberikan rekomendasi termasuk saya 

sendiri pun turun tangan. Lalu mungkin kalau pelanggan butuh 

bantuan untuk dibawakan barang – barang yah kita harus bantu. 

Penulis : Oh begitu ya Kak. 

Informan : Ya begitu, standar seperti hotel lain saja. Tapi sebenarnya untuk 

standar hotel budget sendiri yang benar – benar budget sebenarnya 

tidak ada pelayanan yang seperti itu, namun untuk konsumen di 

Indonesia sendiri kan memang budayanya suka dilayani, jadinya 

kita tidak bisa menerapkan pelayanan seperti benar – benar hotel 

budget. Ada pernah dulu di Surabaya hotel yang menggunakan 

konsep yang benar – benar budget seperti yang di luar negeri, yang 

punya Airasia itu. Itu benar – benar hotelnya menawarkan konsep 

yang benar – benar budget, jadi pelayanannya standar, fasilitas 

kamar itu kalau mau tambah handuk bayar, mau tambah yang 

lainnya lagi bayar. Nah tapi tidak lama tutup hotel tersebut. 

Penulis : Oh begitu, tadi yang sudah Kak Markus bilang, bahwa Kak Markus 
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sendiri yah yang terkadang menangani pelanggan, jadi memang 

manajer dan pelanggan sama – sama harus melayani pelanggan ya? 

Informan : Ya sama saja, sama tidak ada beda. Kita ini kan hotel budget jadi 

memang kan dari segi karyawannya juga kita sudah efisienkan 

isitilahnya, jadi memang karyawan dan termasuk manajer harus 

bisa mengerjakan hal yang diluar dari job desk mereka. Manajer 

juga harus bisa turun tangan. 

Penulis : Kalau sumber pendapatan itu dari mana saja kak markus? 

Informan : Sumber pendapatan yang jelas kita pasti utama berasal dari 

akomodasi, lalu dari sewa lobi untuk acara – acara atau event dan 

Kafe yang terakhir. Bahkan untuk sewa lobi ini pendapatannya 

lebih besar dari pada pelanggan kafe sih. Kalau kafe sendiri kan 

kita saingan di luar sudah banyak, jadi kadang tamu yah dari kalau 

keluar kamar langsung ke warung di luar gitu, karena lebih murah 

juga disana. 

Penulis : Jadi memang utamanya itu penjualan kamar, event – event dan kafe 

yah? 

Informan : Ya betul. Eh, tapi sekarang ini kan memang kafe sendiri kita yang 

pegang, kalau dahulu franchise. Jadi kita bisa menawarkan promo 

breakfast dan lunch. Jadi untuk promo breakfast sendiri kan Rp. 

25.000 all you can eat dan lunch Rp. 35.000 all you can eat. 

Penulis : Oh, Kak markus balik lagi ke OTA kan juga masuk sebagai 

pendapatan juga ya, itu kan kalau saya liat di OTA itu kan harganya 

lebih murah dibanding dengan harga hotel yang di publish disini 

ya. Itu yang mengatur dari pihak hotel atau pihak OTAnya? 

Informan : Biasanya pihak OTA yang mengatur sih, kan memang cara 

pemasaran mereka seperti itu, Harganya naik lalu di diskon jadi 

lebih murah, jadi kan itu memancing orang untuk beli. Saya pernah 

ngecheck kita main di harga Rp. 250.000, lalu OTA sendiri 

mempublish harga nya sebesar Rp. 400.000 lalu dicoret menjadi 

harganya dua ratus ribu sekian gitu. 

Penulis : Oh jadi itu Kak markus menjual ke Traveloka itu dengan harga Rp. 

250.000 begitu? 

Informan : Ndak, maksudnya begini, pemasukan dari Traveloka itu ada 

pelanggan beli melalui Traveloka, lalu pelanggan dapat kode 

booking, Traveloka mengirim uang pembayaran ke kita sesuai 

dengan harga kontrak yang sebelumnya sudah disepakati berikut 

dengan bagi komisi yang sudah disepakati tadi. Jadi mereka mau 

menjual dengan harga Rp. 500.000 pun tetap kita dibayar dengan 

perjanjian harga kontrak. Jadi semisal pas ada high season mereka 

mau menjual dengan harga Rp.600.000 pun yah itu terserah pihak 

sana, kita tetap dapat bayaran harga kontrak. 

Penulis : Maksudnya gimana kak, boleh dijelaskan lagi dari awalnya? 

Informan : Jadi begini untuk OTA sendiri, aku tak coba ambil contoh 
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Traveloka. Kita mengadakan perjanjian kerja sama dulu ya. Nah 

itu sudah ada harga kontrak yang ditetapkan, kita menjual harga 

kamar melalui OTA itu berapa, lalu nanti pihak OTAnya sendiri 

yang publish harganya di aplikasi mereka, nah itu terserah mereka 

mau mereka menaikann harganya berapa atau didiskon berapa. 

Yang jelas kita nanti dapat bagian dari harga kontrak dan mereka 

dapat komisi yang sudah kita sepakati sebelumnya.  

Penulis  : Kalau untuk Sumber Daya Manusia sendiri kriterianya bagaimana 

kak? 

Informan : Tenaga kerja itu jelas kriterianya sih kita banyak ambil tenaga 

muda, berpenampilan menarik, dan kuat secara fisik lah, karena 

kan kita bergerak di hotel budget jadi memang harus dapat 

mengerjakan segala sesuatu. Front office misalnya itu saya training 

juga menjadi admin untuk mengerti segala tentang pembukuan, 

pembookingan, melihat okupansi yang dilakukan admin, karena 

kita cuman punya satu admin jadinya disitu front office harus 

belajar tentang itu juga. 

Penulis : Kalau front office sendiri bagaimana kak, itu ada kriteria 

spesifiknya? 

Informan : Kalau Front Office yah harus berpendidikan di bidang pariwisata, 

berpenampilan menarik juga sikapnya positif. Kan kalau menyapa 

pelanggan itu pasti dari penampilan harus menarik dan ramah itu. 

Terus sama bisa bahasa inggris lah untuk menyapa tamu tamu bule 

gitu. 

Penulis : Kalau untuk House Keeping sendiri apa juga dari pariwisata atau 

tidak? 

Informan : Kalau housekeeping itu kita, seperti yang sudah saya bilang sih. 

Kita pakai pegawai sendiri bukan outsourcing. Untuk kriterianya 

sendiri tidak ada yang gimana – gimana, cuman yang penting dia 

bisa bersih – bersih saja. Lalu.. ee.. ini admin itu kita baru ganti dua 

bulan lalu, itu yah pokoknya dia bisa melakukan pembukuan kalau 

ada booking masuk, terus tagihan – tagihan seperti laundry gitu – 

gitu sih. Terus ini juga kalau akuntan, Ce Inge itu dia dari Wahana 

langsung, jadi dia memang sudah orang Wahana.  

Penulis : Terus eh.. kalau itu apa namanya, security hotel itu bagaiman sama 

itu yang di kafe itu? 

Informan : Ya tidak spesifik – spesifik sekali sih. Gini kan kita di hotel budget 

toh, Jadi yang kita memang butuh pendidikan khusus itu paling 

hanya di bagian Front Office. Sisanya seperti F&B, terus house 

keeping, admin, security itu tidak yang gimana – gimana. Paling 

kalau F&B itu kan pastinya harus bisa masak kan ya, karena kan 

dia sekalian buat makanan untuk breakfast di hotel. Sisanya itu 

mereka belajar – belajar sendiri sih, seperti buat minuman – 

minuman itu, paling yah saya ajarkan basicnya aja. 

Penulis : Baik deh kalau begitu. Kalau dari segi merek sendiri kak, dari logo 
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desain itu siapa yang mendesign? 

Informan : Kalau logo itu dulu memang pas kita rapat membuat logo, banyak 

sekali ide – idenya ada yang betuknya gunung tapi terlalu country. 

Akhirnya disepakati berbentuk  tulisan dengan bentuk kotak seperti 

itu. Warnanya dulu biru muda dan kuning, namun sekarang 

berubah menjadi merah dan biru muda. 

Penulis : kalau database pelanggan ada tidak Kak? 

Informan : kalau untuk database pelanggan yang benar – benar kita tidak ada 

sih. Biasanya itu kan kita suka simpan data fotocopy ktp pelanggan 

tapi itu biasanya untuk keperluan check in aja sama buat 

mengetahui tingkat okupansi kita aja. 

Penulis : Proses bisnis yang dijalankan oleh Rock Hotel bagaimana Kak? 

Misalkan perusahaan logistik itukan pelanggan memberikan paket 

kepada kasir, lalu kasir mencatat alamat yang ditujukan, lalu paket 

tersebut dibawa ke kantor pusat untuk disortir berdasarkan tempat 

tujuan. Setelah itu paket dikirim ke alamat tujuan oleh kurir ke 

pelanggan akhir. Kalau untuk Rock Hotel sendiri bagaimana? 

Informan : Ya paling ini pelanggan melakukan check in, lalu masuk kamar, 

lalu check out sih itu saja. 

Penulis : Kalau untuk kafenya bagaimana? 

Informan : Sama seperti kafe pada umumnya, tamu hotel atau pelanggan dari 

luar masuk ke cafe, lalu memesan menu yang ada di kafe, lalu 

mungkin pelayan memberikan menu paket atau promosi dan 

sebagainya. 

Penulis  : Kalau untuk konsep kafe hotelnya sendiri itu gimana ya? 

Informan : Kan kalau hotel – hotel pada umumnya itu memang menyediakan    

kafe yah sebagai fasilitas tambahan, nah disitu kita sediakan juga 

dan kafe itu dibuat untuk pelanggan hotel sama pelanggan luar 

yang mau makan di kafe makanya kita buat kafenya menarik juga 

dari segi dekor biar menarik pengunjung luar juga 

Penulis : Kalau persewaan lobi sendiri proses bisnisnya bagaimana? 

Informan : Kalau itu biasanya mereka liat di instagram, lalu mereka datang 

kesini dan reservasi lobi. Bisa dulu datang ke front office nanti 

untuk lebih lanjutnya bisa diarahkan ke kafe disana nanti ada paket 

– paket yang disediakan oleh hotel. 

Penulis : Kalau ini Kak Markus, siapa saja mitra yang Rock Hotel? 

Informan : Kita bermitra pertama dengan OTA yang jelas sih. Lalu untuk 

perlengkapan kamar di hotel seperti sabun mandi, pasta gigi, 

shower cap, sandal, lalu trash bag itu satu pemasok. 

Penulis : Hubungan itu ada perjanjian kontrak terlebih dahulu atau 

bagaimana? 

Informan : Oh itu hubungannya biasa saja sih, karena itu kan usaha teman juga 

yang sudah pensiun dari dunia perhotelan, dan harganya sendiri 

memang lebih murah dibanding toko - toko karena kan kita beli 

secara banyak jadi gratis ongkir. 
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Penulis  : Jadi memang hanya perlengkapan kamar yah bemitranya sama satu 

aja? 

Informan : Iya satu saja, kenapa satu? Nah karena bisa dapat harganya murah 

semua disana fokus gitu. 

Penulis : Kalau misalnya laundry kasur kamar hotel gitu itu kemitraan juga  

bagaimana? 

Informan : Laundry kemitran juga, he’eh. Kalau laundry itu kan berat sih jadi 

harus memang ada aturan – aturan karena karena kan misalnya 

kalau ada sobek harus digantikan kalau salah cuci harus rewashing 

gitu. Tapi yah karena hubungannya terus menerus jadinya kita 

murah disitu. Untuk laundry 1 sheet hanya Rp. 2000 saja. 

Penulis : Oh karena memang banyak juga sih ya yang dilaundry kan? 

Informan : Ya karena memang banyak dan kerja sama terus menerus. 

Penulis  : Kalau untuk kafe? 

Informan : Kafe? Kafe kita ada bemitra dengan coca cola, air minum Club, 

dan toffin untuk sirup sirup, memang toffin itu ternama untuk sirup 

– sirup kopi, terus ada air minum Cleo. he’eh, namun tidak ada 

hubungan kontrak juga biasa – biasa saja, karena kan kalu sirup dan 

kopi gitu gitu kita hanya melihat persediaanya sudah habis atau 

belum jadi kalau habis ya tinggal kita pasok lagi. Lalu ada juga 

bermitra dengan Coca – Cola untuk kita jual di etalase kafe, air 

minum merek Club. 

Penulis  : Oh itu air minum ada dua merek yang berbeda, itu kenapa kak? 

Infroman : Kalau club itu kita pasok untuk di kamar, saya ambil dua supaya 

ada biaya sponsorshipnya dua, jadi keuntungan buat kita juga 

sebagai konsumen. Misal ada event tahun baru gitu, yang 

dibutuhkan ini..ini.. buat proposal apa namanya Club buat proposal 

ke itu, terus kalau air minum Cleo itu memang khusus untuk kopi, 

karena mesinnya tidak bisa sembarangan hanya bisa merek aqua 

atau cleo. Nanti mesinnya berkerak, jadi supaya tidak berkerak kita 

pakai itu. 

 

Penulis : Kak Kalau untuk dekorasi sendiri bagaimana? Sendiri atau 

bagaimana? 

Informan : Sendiri, kalau mitra itu mahal. Pernah kita mitra tak tanya itu, kalau 

event itu untuk dekor saja bisa 5 juta. Nah kalau kita ini sudah 

include. Kebetulan saya ada talent disitu, jadinya harga yang 

ditawarkan kepada pelanggan untuk dekorasi bisa jadi lebih murah. 

Orang – orang juga banyak yang memang Kakai disini karena 

harganya terjangkau. 

Penulis : Kalau biaya – biaya yang timbul gitu, misalnya biaya listrik, pajak? 

Informan : Ada biaya telepon,internet, air, listrik itu perbulan terus biaya 

pembelanjaan dapur untuk makan pagi sama di kafe ,gaji dan itu 

eh.. biaya upah pekerja kasual kalau memang lagi okupansinya 

tinggi biasa kita ambil pekerja – pekerja kasual begitu. 
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Penulis : Oh, jadi untuk pekerja kasual itu pakainya kalau sedang butuh ya? 

Informan : Kalau tenaga kerja kasual itu sesuai kebutuhan, biasanya kalau ada 

yang minta cuti minta pengganti, kalau dia itu sekali pakai hanya 

Rp. 100.000. Kalau kasualnya mau sebulan berarti harganya bisa 

lebih rendah lagi. 

Penulis : Itu tapi tenaga lepas itu, gak keganggu ya aktivitas operasionalnya? 

Jadi maksudnya kalau dicari pasti ada terus 

Informan : Banyak tenaga kerja lepas seperti itu, karena kan permintaan kerja 

juga tinggi kan. 

Penulis : Kalau biaya – biaya yang besar di hotel itu apa sih kak markus yang 

paling besar dikeluarkan itu? 

Informan : kalau biaya itu, sih pembelanjaan untuk makanan dan minuman sih, 

sebenernya. Seperti kita beli air mineral atau makanan, tapi yah kita 

jual lagi. Jadi muter gitu. Cuman memang pembelanjaan yang 

memang keuntungannya belum kelihatan. Memang banyak. Misal  

gini kita order coca cola, sprite segala minuman- minuman bersoda 

itu kadang sampai 2 jutaan 3 jutaan anggap lah seperti itu. Itu kan 

pengeluaran besar juga, tapi pemasukannya yah itu belum tampak. 

Penulis : Kalau biaya listrik gitu sendiri besar gak ya? 

Informan : Listrik itu tergantung pemakaian. Misal nih biasanya kan cafe tutup 

jam 10, nah itu kita matikan AC dan lampu, dan nanti jam 11 lobi 

itu matikan ACnya. Cuman kalau okupansi tinggi kan pasti ramai, 

seperti saat ini nih, ini saya bilang okupansinya sedang tinggi, nah 

kalau itu saya biasanya tidak berani mematikan ACnya karena kan 

memang maish banyak yang ngobrol di lobi, akhirnya dikurangin 

aja pemakaian ACnya. 

Penulis : itu cara efisiensinya ya? 

Informan : Iya betul. Nah itu juga makanya saya menyewakan lobi, soalnya 

itu, lobi kalau kita tidak jual listrik tetap jalan terus AC tetap 

jalan. Daripada itu tidak terpakai, nah makanya kita sewakan. Jadi 

itu. 

Penulis : Kalau penghematan – penghematan yang dilakukan di Rock Hotel 

sendiri bagaimana ya? Apa mungkin dari penggunaan listrik itu 

tadi atau apa? 

Informan : Kalau listrik agak susah dihemat sih, kalau listrik soalnya 

menyangkut masalah water heater jadi kan pemanas pasti harus 

jalan terus, namun kita usahakan melakukan penghematan lah, ini 

seperti lampu-lampu ini kan LED semua jadi kan lebih hemat. 

Penulis : Kan ini, Kak Markus bisa menjual dengan harga cukup murah nih 

kamarnya, nah untuk nutup biaya operasionalnya bagaimana? 

Informan : Kalau sekarang sih, karena kita okupansi cukup tinggi jadinya 

sudah cukup untuk menutup biaya operasional kita. Dulu baru buka 

memang kita agak kewalahan namun seiring berjalannya waktu 

sudah mulai ada peningkatan – peningkatan. 

Penulis : Kalau perlengkapan kamar gitu, seperti sabun shampoo itu 
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bagaimana? 

Informan : Nah itu kita juga hemat disitu, Kita bedanya tidak menggunakan  

sabun dan shampoo botol sendiri – sendiri yang kebanyakan hotel  

sediakan. Untuk menyediakan itu saja biayanya sudah mahal kalau  

dihitung – hitung karena harus beli secara terpisah – pisah dan tiap  

hari harus diganti, Kalau kita itu pakai sabun dan shampoo itu  

dimasukan ke dalam dispenser, jadi tamu itu hanya tinggal pencet  

saja jadi kita bisa beli secara banyak  melalui pemasok. Nah dulu  

itu kan kita sediakan sabun sendiri sama shampoo sendiri, nah  

  sekarang kita gabung menjadi satu. Harganya jadi sama kan? 

Penulis : Oh dahulu tuh beda – beda? 

Informan : Dahulu itu shampoo sendiri dan sabun sendiri, terus dispensernya 

kan beda – beda, tempat sabun maksudnya. Nah dulu itu 

dispensernya kan memang kualitasnya tidak begitu baik, karena 

dulu fokusnya kan buka hotel kejar pelanggan dapat duit masuk 

lalu kita coba beli yang bagus. Memang harganya lebih mahal 

namun pemakaiannya kan untuk jangka panjang. 

Penulis : Oh itu jadi penghematan juga ya? 

Informan : Ya jelas jadi penghematan. 

Penulis : Terus ada lagi tidak? 

Informan : Pemakaian AC di lobi itu tadi juga kan kita berhemat dari situ. 

Penulis : Kalau untuk beli perlengkapan hotel, seperti sandal, sabun dan lain 

– lain itu belinya tiap bulan atau pas habis stock aja? 

Informan : Kalau itu, pas habis stock, jadi kan misalnya kita punya dua stock. 

Satu kepakai satunya ini di gudang, nanti kalau habis, pakai yang 

satunya lalu, pesan lagi. 

Penulis : Oh jadinya beli tidak tiap bulan yah? 

Informan : Ya, sesuai kebutuhan aja, karena kalau dilihat perlengkapan kamar 

itu, kayak sabun itu, ternyata penggunaan pelanggan sedikit, 

mengingat itu kebanyakan tamu itu kalau aku gak pakai sabun ini 

gak bisa,. Tapi tetap kita sediakan. 

Penulis : eh.. udah sih itu aja Kak, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih 

Kak Markus, ganggu lagi waktunya. 

Informan : Oke, tidak apa – apa, sama – sama. 
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Transkrip wawancara dengan karyawan Rock Hotel 

Informan : Rosdiana 

Jabatan : Supervisor Front Office 

 

Penulis  : Saya mau nanya Mbak Diana, kalau sebenernya yang ditawarkan 

oleh Rock Hotel itu apa ya? 

Informan : Rock Hotel itu salah satu hotel syariah di Surabaya, memang kan 

ada beberapa hotel syariah di Surabaya namun itu hanya konsep 

saja belum dijalankan benar – benar. Namun kalau kita benar – 

benar dijalankan. Kalau kita disini, misalnya tamu kita harus bisa 

menunjukan buku nikah atau persyaratan yang mendukung seperti 

foto dan lain – lain. Jadi memang kita tidak bisa terima pasangan 

yang belum menikah. 

Penulis  : Kalau seperti itu, konsumennya bagaiamana mbak kalau tidak 

membawa buku nikah? 

Informan : ini sih misalnya, kita memang tidak bisa menerima tamu jika tidak 

bisa menunjukkan persyaratan tersebut, kecuali kalau mereka bisa 

menunjukkan seperti entah itu foto nikahnya atau ktpnya, karena 

kan minimal kalau kemana – mana pasti membawa KTP. 

Penulis  : Oh, jadi pake KTP ya? Kalau dari segi konsumennya sendiri itu 

bagaimana menanggapi hotel yang memakai syariah ini? 

Informan : ini sih banyak yang appreciate sih, bahkan pebisnis – pebisnis juga 

karena mereka merasa aman di sini. Dari luar kota biasanya banyak 

istri yang menghubungi benar tidak bahwa suaminya menginap di 

sini, jadi lebih merasa aman sih. 

Penulis  : Oh sampai seperti itu ya haha? kalau visi dan misi hotelnya 

bagaimana yah mbak? Apa ada? 

Informan : Ini sih, kita menyediakan akomodasi yang aman dan nyaman bagi 

pelanggan. Kebanyakan kalau hotel seperti ini kan imagenya 

buruk, tapi kita bisa menunjukkan bahwa kita hotel yang benar – 

benar menjalani aturan. 

Penulis  : Boleh dijelaskan tidak mbak, fasilitas yang ditawarkan oleh Rock 

Hotel apa? 

Informan : Fasilitas yang diberikan sih kita standar ya, namun kita 

menyediakan makan pagi saja. 

Penulis  : Eh, boleh dijelaskan mbak mungkin kamarnya apa saja? 

Informan : ini sih tipe kamar kita yang terbaru yah, jadi Rock Pitstop di harga 

Rp. 250.000 per malam tanpa breakfast, Untuk Rock Shelter Rp. 

350.000 sudah termasuk breakfast. Nah itu sebenarnya tipa kamar 

nya sama, namun yang membedakan dari segi fasilitas. Untuk Rock 

Shelter kita menyediakan towel, air mineral, termasuk  breakfast 

untuk dua orang dan di dalamnya sudah ada tea and coffee dan 

pemanas air, dan juga amenities seperti sikat gigi, sandal hotel, 
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shower cap begitu. Kalau yang Rock Family ini kamarnya lebih 

luas, jadi ada tambahan sofa bed dan untuk bednya sendiri 

ukurannya king size bed.  

Penulis  : Oh itu Rock family itu seperti tipe suite ya? 

Informan : Ya bisa dibilang itu tipe suitenya kita. 

Penulis  :  Rock Hotel itu bisa dibilang budget hotel ya? 

Informan : Ya kita itu budget hotel, karena menyediakan kebutuhan dasar yang 

dibutuhkan pelanggan saja seperti tempat tidur, kamar mandi air 

panas dan dingin, terus fasilitas yang memang dibutuhkan seperti 

makan pagi gitu. 

Penulis : Kalau pelanggan yang menginap di sini biasanya siapa saja mbak? 

Informan : Kita banyak dari keluarga – keluarga yang memang dari luar kota 

untuk liburan ke Surabaya. Kan memang di Surabaya banyak mall 

dan hiburan – hiburan gitu kan yah jadinya banyak keluarga yang 

menginap satu sampai dua hari disini atau biasanya memang 

mereka ada acara di surabaya jadi mereka bawa keluarganya disini 

semua. Soalnya hotel ini, kalau tamu – tamunya bilang bikin 

nyaman. 

Penulis : Ok, kan seperti yang mbak bilang itu Rock Hotel itu termasuk 

Budget Hotel, berarti kalau saingan yang terdekat Rock Hotel itu 

siapa saja yah mbak? 

Informan : Mungkin Pop Hotel, Zest gitu – gitu yah kan itu hotel – hotel budget 

juga yah. Sekarang ada yang baru juga hotel dekat sini Ayola, tapi 

itu bintang 3 sih ya. 

Penulis : Kalau Rock Hotel ini sebenarnya berbintang atau bagaimana yah 

mbak? 

Informan : Kalau kita untuk sekarang ini, kan memang di hotel ada tipe 

bintang. Namun sekarang ini ada juga tipe budget atau business 

hotel. Jadi biasanya tipe budget atau business hotel baru nanti naik 

ke bintang. Boleh permisi sebentar ya. 

Penulis  : Kita lanjutkan wawancara yang yah mbak Diana. 

Informan : Ya silahkan 

Penulis : Pertama sih masih sama mbak Diana dengan costumer segment, Di 

Rock Hotel sendiri segmen pelanggannya yang disasar apa yah? 

Saat ini di Rock Hotel gitu? 

Informan : Ini yah, kebanyakan sih yang datang juga pebisnis, jadi lebih 

banyak tamu – tamu seperti itu. Kita kan bisa dibilang seperti hotel 

transit semacam begitu lah. Jadinya kebanyakan untuk transit dan 

untuk perjalanan kerja. Tapi banyak juga yang bawa – bawa 

keluarga, mau ada acara di Surabaya atau punya acara di Surabaya 

disini jadi dipesan berapa kamar. Jadi harganya disini kan lumayan 

terjangkau tapi fasilitasnya cukup banyak juga dan juga kan untuk 

keluarga kamar kita itu non smoking semua, jadi tetap baik untuk 

anak – anak. 

Penulis  : Kalau dari konsep keluarganya sendiri, Apa yang ditawarkan lebih 
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dari Rock Hotel dibanding family – family hotel lainnya? 

Informan : Dari segi kamar kita menyediakan semua kamar area no smoking. 

Jadi hotel lain kan memang ada kamar yang No Smoking, tapi 

biasanya kena charge. Lalu kan jadinya kamar tersebut jadi bau 

rokok jadi kalau untuk keluarga kan tidak tepat. 

Penulis : Oh, kalau kamar no smoking itu memang kena charge ya? 

Informan : Ya, ada beberapa yang menerapkan seperti itu. Jadi ada beberapa 

yang minta request no smoking room, jadi kena chargenya juga. 

Penulis : Kalau disini berarti memang no smoking semua ya? 

Informan : Ya betul, karena kan memang kita terkenalnya family hotel jadi kita 

menerapkan kamar yang no smoking semua, jadi banyak juga 

keluarga yang suka, jadi bawa anak pun aman. 

Penulis : Jadi memang segmen itu yang disasar, memang keluarga dan 

pebisnis ya? 

Informan : Ya betul 

Penulis : Biasanya mereka menginap berapa hari mbak? 

Informan : Tergantung kebutuhan juga sih, kebanyakan yang menginap itu 

paling satu sampai dua hari. Biasanya hanya untuk istirahat, 

mereka check in terus taruh barang – barang lalu keluar terus 

besoknya check out. kadang kalau memang dia tamu yang repeater 

kadang mereka berhari – sehari, misalkan kadang juga mereka hari 

ini pesan dan hari ini check out, terus lusa kembali lagi. Jadi 

tergantung kepentingan mereka di Surabaya. Ada juga yang bilang 

request mbak sehari dulu, nanti kalau semisal keperluan belum 

selesai nanti mereka extend. 

Penulis : Oh Jadi memang banyak pelanggan yang menginap satu hingga dua 

hari, untuk keperluan transit saja ya? 

Informan : Iya, memang ada juga, misalnya tamu repeater ada keperluan di 

Surabaya, karena membawa banyak barang dan dari jauh, dan 

karena mereka punya acara di luar kota, kadang mereka extend, 

tapi tetep ditinggalin barangnya aja.  

Penulis : Kalau boleh tau tuh segmen yang pebisnis dan keluarga itu lebih 

menengah ke atas atau kebawah ya? 

Informan : Ini sih tergantung, ada yang segmen menengah keatas juga. Kalau 

dibilang kita menyasar segmen keatas sih, kita hotelnya kan biasa 

saja untuk menegah kebawah. Tapi ya itu banyak orang – orang 

yang suka menginap disini karena bersih. 

Penulis : berarti memang yang ditawarkan Rock Hotel ini cukup terjangkau 

yah?  

Informan : Ya, tapi fasilitas yang ditawarkan menjanjikan tidak kalah dengan 

lainnya, jadi segmen menengah keatas  akhirnya kesini juga. 

Penulis  : Oh jadi pebisnis – pebisnis dan segmen keatas akhirnya kesini juga. 

Informan : Ya bisa , karena kan jarang juga hotel yang menawarkan semua 

kamar yang No Smoking, jadi keluarga banyak yang kembali 

menginap disini dan memang suka dengan suasananya disini. 
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Informan  : Tergantung kita ada event yang diselenggarakan di lobi mas, 

terkadang memang ada event yang diselenggarkan kalau semisal 

dekorasinya bagus, kita pakai sebagai dekorasi hotel, jadi dibiarkan 

saja. 

Penulis  : Oh jadi untuk dekorasinya untuk acara event, itu memang dari 

Rock Hotelnya yah yang menyediakan? 

Informan : Ya dari kita juga 

Penulis  : Kalau menurut segi pandangan Front Office sendiri yah, kan pasti 

memahami yah pelanggan kebutuhan dan keinginan di hotel 

segmen budget ini. Ini kan termasuk hotel budget kan ya mbak? Itu 

mbak tau keinginannya apa, misalnya dari segi fasilitas seperti 

mungkin kasurnya nyaman atau mungkin wifinya cepat. 

Informan : Ini sih, yang jelas pasti ruangan harus nyaman, terus ada beberapa 

fasilitas seperti massage gitu. 

Penulis : Oh gitu, berarti memang kenyamanan kamar itu harus ada  pada 

hotel budget yah? 

Informan : Ya. 

Penulis : Oh oke begitu mbak, Lanjut saja yah mbak. Sekarang saya mau 

nanya tentang keunggulan Rock Hotel dibanding dengan hotel 

segmen budget pesaing lain. Mulai dari pertanyaan pertama, 

konsep yang ditawarkan Rock Hotel itu seperti apa? Kan kalau 

saya liat di luar kan tulisannya comfortable family hotel, nah itu 

bisa dijelaskan 

Informan : Ya, dari namanya sendiri kan comfortable family hotel, jadi kami 

lebih menekankan ramah tamah kepada pelanggan, jadi kita harus 

memperhatikan kebutuhan pelanggan bagaimana kebutuhan 

sebelum dia memerlukan kekurangannya. Ini pelanggan ini 

memerlukan kebutuhannya apa. Kita juga harus cepat tanggap lah. 

Semisal usia lanjut yah, jadi kakek – kakek dan nenek – nenek 

sendiri, kita bantu sampai naik keatas. Jadi terkadang kita 

memberikan kursi secara free kalau untuk tamu lanjut usia yang 

menginap di kamar standar kita. Kan kamar standar kita tidak ada 

kursi. Jadi kami tawarkan mau ditambahkan kursi. 

Penulis : Oh jadi memang tidak ada kursi yah untuk kamar standar yang 

Rock Pitstop itu yah? 

Informan : Ya tidak ada, cuman ada meja panjang saja, gitu. Kalau untuk Rock 

shelter sudah ada. 

Penulis : Tadi saya tertarik dengan ramah tamah yang diberikan kepada 

pelanggan mbak, eh itu ada trainingnya terlebih dahulu yang 

diberikan manajer atau bagaimana? 

Informan : Dari manajernya langsung sih 

Penulis  : Boleh dijelaskan mbak, bagaimana treatmentnya, bagaimana 

contohnya? 

Informan : Pertama sih memang dari pak markusnya sendiri, karena kan 
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memang kita langsung dibawah Kak Markus sendiri. Jadi memang 

tidak ada pendidikan yang gimana – gimana tapi, Pak Markus 

sendiri yang mencontohkan langsung. Kita kan bawahan semua 

jadi meniru apa yang dilakukan atasan kita. Pak markusnya kan 

tahu sendiri, bahwa ramah tamah kepada pelanggan, jadi kita 

meniru saja, tidak harus training. 

Penulis : jadi memang manajernya sendiri yang terjun secara langsung yah? 

Informan : Iya manajernya turun langsung 

Penulis : Kalau itu tadi kan bicara tentang pelayanan kepada pelanggan yah, 

nilai yang ditawarkan apa lagi? 

Informan : Kita juga membantu semisal membutuhkan sesuatu, semisal 

menanyakan travel agent yang terdekat dan sebagainya. 

Penulis : Kalau dari segi harga gitu, dari pesaing – pesaing terdekat Rock 

Hotel segmennya, sama saja atau bagaimana? 

Informan : Standar sih kalau kita, bisa lebih murah juga dibilang. Namun kalau 

dilihat dari hotel – hotel budget lain kan roomnya benar – benar 

kecil, sempit buat jalan. Ada juga beberapa hotel budget itu 

wastafelnya juga di roomnya.  

Penulis : Kalau di Rock Hotel sendiri bagaimana? 

Informan : Kita kalau wastafel room sendiri masuk dengan kamar mandi yah. 

Jadi kan memang ada yang tidak nyaman pelanggan yang kalau 

wastafelnya ada di room dekat dengan kamarnya. Ya itu tergantung 

pelanggan sih 

Penulis : Kalau untuk luas kamarnya sendiri, bagaimana mbak? 

Informan : Luas kamarnya sendiri sih kita 3 x 5 kalau untuk Rocker Pitstop 

dan Rocker Shelter. Kalau untuk pastinya sih bisa ditanyakan ke 

Pak Markusnya. 

Penulis : Kalau dari segi lokasi sendiri mbak bagaimana? 

Informan : Kalau kita sih, lokasi kita dekat dengan pusat kota ya, tidak jauh. 

Lalu dari bandara juga tidak terlalu jauh hanya sekitar 30 hingga 

45 menit sih, karena kan ada akses jalan tol. Lalu kan dari Surabaya 

kan kalau yang dicari pasti mall sih ya jadi hotel kita dekat dengan 

mall jadi yah itu kita berada di lokasi yang sangat strategis. 

Penulis : Kalau wisata – wisata kuliner? 

Informan : Kalau disini, banyak juga sih kita sebelah ini kan terkenal juga 

Pecel Bu kus, Bebek palupi dan di Surabaya ini sangat terkenal 

wisata kuliner tersebut, jadi biasanya kalau ada yang cari kuliner 

khas Surabaya kita tinggal mengarahkan kesana. 

Penulis : Kalau dari fasilitas yang ditawarkan, kan misalnya di kamar itu ada 

TV dan sebagainya. Kalau di Rock Hotel sendiri bagaimana mbak? 

Informan : Kalau kita masih standar sih, TV belum ada TV kabel dan akses 

WiFi kita lumayan sih, namun kalau memang lagi okupansinya 

tinggi dan ada acara, bagian kamar yang lantai atas diatas jadi 

lambat. 

Penulis : Kalau dari kasur sendiri bagaimana mbak? 
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Informan : Kalau kasur sih kita standar saja, namun memang banyak 

pelanggan yang bilang nyaman sih. Namun terkadang jika 

okupansi tinggi terkadang ada Keluarga yang tidak kebagian kamar 

yang satu bed, dapatnya twin bed. Memang kan kita di settingnya 

twinnya lebih banyak. 

Penulis : Porsi kamarnya berapa sih mbak dari Rock Pitstop, Rock Shelter 

dan Rock Familly? 

Informan : Kita keseluruhan 60 kamar, untuk Rock Familynya kita ada dua 

saja, sisanya untuk Rock Pitstop dan Rock Shelter diubah sesuai 

kondisionalnya. 

Penulis : Oh begitu yah mbak. Kalau yang di lobi ini biasa dibuat event 

yah?   

Informan : Ya biasa dibuat event – event,  dipakai untuk meeting juga bisa. 

Nanti untuk paket makananya yang buffet tadi itu 50 sampai 70 

ribu per pax. 

Penulis : kalau untuk eventnya sendiri itu bagaimana harganya mbak? Untuk 

dekorasinya gitu dari luar atau dari sininya? 

Informan : Dari sini kak. Kalau memang dekorasinya simpel saja itu kita free, 

kalau untuk mau yang dekorasinya yang lebih, nanti kena charge 

sesuai dengan keinginan pelanggan. 

Penulis : Kalau yang free itu sendiri bagaimana mbak? Apa yang didapat? 

Informan : Biasanya, kita kasih tirai sama taplak meja  gitu aja. Tapi kalau mau 

tambahan dekor lain nanti bisa dikonsultasikan ke Pak Markus 

sendiri maunya seperti apa. Mau ditambah lampu atau bunga – 

bunga, sesuai keinginan pelanggan. 

Penulis : Untuk kapasitasnya sendiri bisa sampai berapa mbak? 

Informan : bisa sampai 80 sampai 100 sih. 

Penulis : Kalau untuk saluran pemasaran mbak, itu bagaimana? Mungkin ada 

promosi akomodasinya melalui apa? 

Informan : Kalau kita saat ini pemasarannya lebih diarahkan ke OTA sih, 

karena kan juga sekalian kita menjual kamar kita juga memasarkan 

hotel kita secara gratis juga. Lalu juga lebih mudah kita bisa kontrol 

tingkat okupansinya, semisal kita sudah full book kita bisa kontrol 

dari aplikasi OTA. 

Penulis : Saat ini OTA yang bekerja sama dengan siapa saja? 

Informan : Kita saat ini ada tiga, Traveloka, Pegi – Pegi, sama Tiket.com 

Penulis : Kalau di hotel sendiri bagaimana cara mengontrol OTAnya mbak? 

Informan : Ini sih, Kan misalnya Traveloka, pihak tamu atau konsumen 

memesan kamar melalui Traveloka. Jadi Travelokanya sebagai 

pihak ketiga. Tamu booking lalu transfer kalau sudah dibayar lalu 

langsung di transfer ya. Nanti kita ada pemberitahuan dari 

Travelokanya, muncul melalui email kita. 

Penulis : Oh dari email kantor yah? Itu biasa yang ngurus dibagian apa 

mbak? 

Informan : Itu bagian admin, namun semisal ada booking masuk kita sebagai 
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front office juga harus bisa. Tapi untuk mengubah – ngubah jumlah 

akomadasi kamar yang dijual ke OTA biasanya admin. Kalau di 

OTA misalnya Traveloka dan Pegi – Pegi itu kan memang ada limit 

kamar yang dijual kan per hari. Jadi ada beberapa kamar yang 

memang kita tawarkan melalui OTA, jadi gak semuanya kita jual 

di OTA. Kalau kita jual ke OTA semua nanti tamu yang mau pesan 

disini kan tidak bisa.  

Penulis : Oh jadi memang Traveloka dan sejenisnya itu sudah ada porsi – 

porsi yang dijual tersendiri yah mbak? 

Informan : Ya, kalau semisalnya okupansinya masih rendah di hotel namun, di 

OTA sudah full book maka kita bisa mengganti dan menambahkan 

jumlah kamar yang disediakan melalui OTA. 

Penulis : Oh, itu tiap hari di check atau bagaimana mbak? 

Informan : Bukan tiap hari, malahan tiap jam. Jadi kan kita harus tau keadaan 

jumlah kamarnya berapa di OTA yang sudah terbook, lalu melihat 

juga kondisi di hotel sendiri tingkat okupansinya berapa. Semisal 

dari OTA seperti Traveloka itu sudah full, namun okupansi di 

hotelnya masih rendah, kita bisa tambahkan. 

Penulis : Selain itu ada lagi mbak? Untuk saluran pemasaran selain OTA? 

Informan : Paling sosial media sih, karena orang – orang sekarang tertarik 

dengan sosial media sih, jadi biar lebih dikenal. 

Penulis : Itu ada divisinya sendiri atau masih dijalankan oleh Pak Markus? 

Informan : Saat ini dijalankan sama Pak Markus namun kalau misalnya 

memang kita tidak sibuk kita juga bisa yang menangani. 

Penulis : Tadi pemasarannya itu berarti melalui OTA, ada Traveloka, Pegi – 

Pegi, Tiket.com dan sosial media ya, untuk sosial medianya apa 

saja tadi mbak? 

Informan : Facebook dan Instagram sih. 

Penulis : Kalau Facebook sama instagram itu, biasanya memasarkan kamar 

aja atau bagaimana? 

Informan : Event juga kita termasuk sih, karena kita banyak dikenal dari 

persewaan lobi untuk event, karena kan apa – apa sekarang acara 

di hotel. 

Penulis : Oke, mbak. Kalau untuk hubungan pelanggan sendiri mbak. Kalau 

di Rock Hotel sendiri bagaimana cara melayani pelanggan dari 

awal hingga sampai dia selesai menginap di sini. Boleh dijelaskan 

mbak? 

Informan : Umum aja sih sebenernya, semisal pelanggan datang lalu kita 

greeting, kalau mereka mau check in nanti kita tanyakan sudah 

reservasi atau belum, kalau sudah kita cek reservasinya kemudian 

kita proses. Kalau memang belum reservasi nanti kita cek available 

roomnya ada atau tidak. Lalu untuk hotel kita sendiri paymentnya 

tanpa deposit, jadi langsung payment di depan. Lalu jika kamar 

sudah siap, kita antarkan ke kamar hotel. 

Penulis : Kalau untuk deskripsi front office bagaimana yah mbak? Job 
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desknya secara umum maksudnya. 

Informan : Ini sih kita terima check in dan check out saja, menerima reservasi 

juga dan update kamar dan update status room. 

Penulis : Update kamar itu seperti apa mbak? 

Informan : Tiap harinya ya, kan ada tamu dari malam, mana saja yang sudah 

terisi atau ada kamar yang bermasalah. Kalau ada yang bermasalah 

kita laporkan ke house keeping biar dibersihkan. Kan semisalnya 

ada tamu dari malam, kita update mana saja kamar yang sudah 

terisi dan mana kamar yang belum terisi, lalu jika ada kamar yang 

bermasalah kita follow up besoknya lagi. Lalu kita beri tahu ke 

housekeeping gitu. 

Penulis : Taunya kamar itu kotor atau sudah terisi dan sudah terisi dari mana 

mbak? 

Informan : Iya itu fungsi room status, jadi di komputer gitu 

Penulis : Boleh dijelaskan lebih lanjut tidak mbak? 

Informan : Di hotel itu ada beberapa istilah yah, V.D. itu Vacant Dirty itu 

kamar kosong dalam keadaan kotor, lalu ada V.C. yaitu Vacant 

Clean yaitu Kamar kosong dan bersih jadi belum ada tamunya. 

Lalu V.C.I yaitu Vacant Clean Inspected itu kamar yang belum ada 

tamunya bersih dan sudah siap dijual. Jadi misalkan tamu sudah 

dalam keadaan check out itu namanya V.D., kemudian kalau sudah 

dibersihkan lalu berubah jadi V.C., kemudian kalau sudah siap di 

check dan siap sudah dijual maka disebut V.C.I tadi. 

Penulis : Itu yang memeriksa V.D. lalu V.C. dan sebagainya itu siapa? 

Informan : Itu bagian housekeepingnya. Kemudian kalau pelanggan sudah 

masuk V.C.I tersebut berubah menjadi O.C yaitu Occupied Clean, 

jadi sudah ditempati dalam keadaan bersih. Lanjut lagi misalkan 

pelanggannya extend itu berubah menjadi O.D yaitu Occupied 

Dirty, jadi nanti setelah dibersihkan kembali menjadi O.C lalu 

kalau pelanggan tidak extend maka jadi V.D. jadi pelanggannya 

sudah check out. 

Penulis : Oh berarti yang paling tahu keadaan kamar itu housekeeping dan 

front office yah? 

Informan : Iya betul, jadi nanti house keeping report ke kita status kamarnya 

apa lalu kita input di update status room. 

Penulis : Apa ada lagi mbak selain itu? 

Infroman : Ada, semisal kalau kamar rusak atau O.O itu out of order jadi ada 

memang kamar yang memerlukan perbaikan khusus. 

Penulis : Biasanya kalau O.O. itu kenapa mbak? 

Informan : Ya misalkan, kalau ada pelanggan bawa anak terus ngompol atau 

meja lepas atau tv bermasalah itu nanti kita O.Okan dulu. 

Penulis : Baik mbak Diana, itu saja yang saya ingin tanyakan, terima kasih 

atas waktunya. Mohon maaf menggagu eaktu kerjanya 

Informan : Ya sama – sama, tidak apa – apa kok. 
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Transkrip wawancara dengan karyawan Rock Hotel 

Informan : Puji 

Jabatan : Supervisor Food & Beverage 

 

Penulis : Disini aku mau tau mas, biasanya kalau di kafe ini pelanggan –  

pelanggan   yang dateng itu pelanggan hotel atau luar yah mas? 

Informan : Kebanyakan sih pelanggan hotel sih mas, kalau pelanggan  

luarnya jarang sih. 

Penulis            :Oh memang kafenya sendiri dibuat untuk ke pelanggan hotel atau 

pelanggan luar mas? 

Informan : Untuk dua – duanya sih 

Penulis  :Oh begitu, kalau untuk pelanggan hotelnya itu biasanya ke kafe  

untuk makan atau bagaimana? 

Informan : Kebanyakan cuman hanya sekedar nongkrong, ngopi – ngopi  

gitu, daripada makan. 

Penulis  : Oh berarti cuman untuk- untuk minum – minum saja yah  

dibanding untuk makan? 

Informan : Ya betul 

Penulis  : Kalo konsep kafenya sendiri mas? 

Informan : Kalau menurut saya pribadi sih ini konsepnya itu kan kafe ini sih   

memang untuk pelanggan yang mau sekedar nongkrong atau       

ngopi – ngopi gitu. 

Penulis  : Tapi kalau untuk yang ditawari di Kafe ini apa sih mas? 

Informan : Kalau untuk produk beveragenya ini yang kita tawarin kopi,  

karena yang kita tawarin bukan black coffee aja tapi ada varian  

rasa juga, kalau untuk makanan itu yang laku itu biasanya  

makanan kecilnya aja sama makanan berat chinese foodnya  

seperti nasi goreng dan goreng. 

Penulis  : Kalau keunggulan kafe sendiri menurut mas apa yah? 

Informan : Kita letaknya dekat sama pusat makanan juga di daerah surabaya 

timur, nanti di depan hotel ini juga akan dibangun taman air oleh 

pemerintah Surabaya jadi lokasinya baik. 

Penulis  : Itu kalau kafe sama breakfastnya itu kepisah sendiri atau  

bagaimana? 

Informan : Kita jadi satu sih dari segi karyawannya. 

Penulis  : Kalau pemasaran cafenya seperti apa? 

Informan : Pemasaran brosur paling yah kita ada paket buffet pagi dan siang  

itu untuk pelanggan luar bisa juga. 

Penulis  : Kalau hubungan pelanggan gitu ada gak sih mas dari kafe ini? 

Informan : Maksudnya? 

Penulis  : Cara karyawan menservice pelanggannya maksudnya 

Informan : Eee.. apa ya.. ee paling yah dilayani aja pelanggannya kita kasih  

menu, tawarin paket makan atau minum. 

Penulis  : Kalau untuk ini mas, aktivitas kafe yang dilakuin itu apa yah? 

Informan : Kalau pagi itu, persiapan sediakan breakfast, istilahnya melayani   

  orderan tamu kamar, terus siang sampai malam melayani  
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pelanggan yang pesan makanan atau minuman di kafe. 

Penulis  : Kalau di kafe ini berapa orang mas kerja disini? 

Informan : Kalau untuk kafe sendiri ada lima orang, 2 di barista 3 di dapur,  

termasuk saya ini di dapur. 

Penulis  : Kalau untuk breakfast sendiri berarti dari kafe sendiri. 

Informan : Baik, mas terima kasih yah itu aja sih paling. 
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Transkrip wawancara dengan informan pendukung pelanggan 1 

Informan  : Oma (Nama panggilan) 

Tujuan menginap : Perjalanan bisnis 

 

Penulis  : Iya baik, boleh saya mulai kalau begitu bu? 

Informan  : Iya boleh, semua panggil saya disini oma 

Penulis  : Oh begitu, kalau begitu boleh saya mulai oma? 

Informan : Ya boleh 

Penulis  : Eh, yang pertama oma, Oma tau dari Rock Hotel dari mana ya? 

Informan : Dari teman – teman saja, yang dari Surabaya, Malang. 

Penulis : Oh begitu, kebetulan saya juga kuliah di universitas brawijaya, di  

    Malang oma. 

Informan : Iya rumah saya persis berhadapan dengan universitas brawijaya 

dulu. 

Penulis  : Oh begitu. Berarti memang tahu Rock Hotel itu dari teman-teman    

saja ya? 

Informan : Iya dari teman – teman juga yang kebetulan satu gereja dengan  

saya, kemudian memang saat saya menginap pertama kali, 

pegawainya ramah, resepsinya ramah, akhirnya setiap saya ke 

Surabaya saya selalu menginap di Rock Hotel, karena juga saya 

kebetulan ada bisnis di dekat daerah sini. 

Penulis : Kalau Oma biasanya pesan kamar lewat apa Oma? 

Informan : Saya biasanya sih langsung aja lewat telepon, karena kan saya 

juga udah kenal lah dengan karyawan disini jadi lebih enak. 

Penulis  : Oh begitu, untuk persisinya sudah berapa kali oma menginap di 

sini? 

Informan : Berapa ya, saya lupa. 

Penulis  : Kasarannya aja oma mungkin? 

Informan  : Ya saya biasanya satu minggu dua kali datang, maksudnya dua  

hari. Kalau ini sudah 7 hari saya menginap disini.  

Penulis  : Oh begitu, kalau begitu oma adakah keunggulan yang Rock  

Hotel tawarkan dibanding dengan hotel lain dengan segmen  

seperti ini oma? 

Informan : Kalau saya ya, manfaat ya bagi saya nomor satu itu pelayanan, 

kalau biasa saya menginap hotel lain pegawainya kadang – 

kadang cemberut semua, terkadang kita malas. Tapi saya melihat 

disini mungkin karena sudah dilatih oleh general managernya,  

jadi saya senang gitu kekeluargaan gitu. Lokasinya juga dekat  

dengan tujuan saya, soalnya saya ada bisnis di sekitar ini. 

Penulis  : Oh jadi pelayanan yah oma yang oma rasakan unggul di Rock  

Hotel ini? 

Informan : Karena saya faktor usia juga, maka saya senang jika ada orang  

ramah. Jadi di dalam lingkungan hotel ini mendukung,  

kekeluargaan seperti itu. Ya mungkin karena memang kan saya  

faktor usia, mungkin pelanggan – pelanggan lain ya menilainya  

lain dengan saya, tapi kalau saya seperti itu.” 

Penulis : Kalau ini Oma, dari peraturan hotel sendiri yang tidak boleh 
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membawa pasangan dari luar itu bagaimana ya? 

Informan : Menurut saya ya baik sih, tidak masalah bagi saya juga. Malah 

jadi nilai plus buat saya karena berani menerapkan peraturan ini. 

Penulis             : Oh begitu, berarti kalau dari pelayanan dan konsep yang   

ditawarkan sangat unggul ya oma dibandingkan dengan hotel 

lain? 

Informan : Ya, kalau dibandingkan dengan hotel lain – lain. Saya pernah 

menginap waktu dulu– dulu. 2 tahun lalu sebelum ada Rock Hotel 

di daerah Simpang, saya lupa. 

Penulis  : Hotel budget juga atau bagaimana? 

Informan : eh, dia punya segmen lebih ke atas, lupa saya. 

Penulis : Oh begitu, bintang berapa oma kalau ingat? Apa harganya mirip 

mirip sama Rock Hotel? 

Informan : Enggak, mereka punya harga lebih tinggi, bintang tiga kayaknya. 

Penulis : Tapi pelayanannya lebih baik di Rock Hotel? 

Informan : Ya betul bagus disini pelayanannya. 

Penulis : Baik oma, kalau harga yang ditawarkan oleh Rock Hotel apa 

sebanding dengan oma dapatkan gitu, manfaatnya maksudnya. 

Informan : Kalau harga sih ya karena memang budget jadinya yah murah lah   

ya, tapi ya banyak harga lain juga menawarkan harga yang mirip  

– mirip.  

Penulis : Selanjutnya, untuk ini oma, saya ingin mengetahui tentang apa 

oma butuhkan saat menginap di hotel budget, karena ini kan Rock 

Hotel ini kan mengusung konsepnya kan memang hotel budget. 

Informan : Eh, sebenarnya sih, kondisi atau keadaan karyawan di dalam hotel 

seperti pelayanan. Yang kedua yang saya butuhkan kenyamanan 

di dalam kamar sih. Lalu juga harganya terjangkau lah ya. 

Penulis : Kalau untuk di Rock Hotel sendiri bagaimana oma? 

Informan : Ya itu karena juga saya sudah tua kan ya, artinya kalau saya 

bertanya sesuatu, umpamanya eh dimana yah yang boleh 

creambath, lalu karyawan setidaknya memberikan arahan begitu. 

Kalau hotel – hotel lain yang biasa saya menginap.Karyawannya 

kan paling hanya sekedar oh biasa ibu hanya begini, panggil grab. 

Saya memang akan gak naik mobil umum, tapi cara 

menyampaikannya. 

Penulis : Jadi lebih personal yah Oma? 

Informan : Nah itu, saya pikir oh enak juga yah. Apalagi kan terkadang 

pesawat suka delay, terkadang sampai jam 11, namun ketika saya 

datang kesini pelayanannya tidak berkurang. Karyawan langsung 

menanyakan apa yang saya bisa bantu oma. Begitulah. 

Penulis : Kalau untuk soal harga oma, bagaimana? 

Informan : Harga ya standar aja sih, sekarang ini ya banyak saja hotel – hotel  

yang menawarkan harga murah seperti ini cuman biasanya kalau  

hotel lain kalo kita sudah dari lima hari menginapnya, biasanya  

ada diskon atau apa gitu. Karena biasanya hotel – hotel budget  

yang saya pernah nginap dua minggu, tapi di manado. 

Penulis : Oh, namanya apa Oma? 

Informan : Eh, apa itu Griya Sintesa di Manado. Nah disitu sama dengan  
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Rock Hotel ramah dan sebagainya. Namun disitu  

Perbedaanya dikasih ee dikasih cake dan ucapan terima kasih.  

Jadi pas masuk kamar saya, kok ada cake dan ucapan terima kasih 

menginap disini. Jadi ada suatu penghargaan lain yang telah 

menginap 2 malam dan 5 malam begitu lah, ya itu.  

Penulis : Oh begitu, berarti memang ada penghargaan tersendiri yah oma 

yang diberikan kepada hotel. 

Informan         : Iya betul. 

Penulis : Kalau untuk, hubungan pelanggan sendiri Oma, hubungan 

pelanggan apa yang diinginkan Oma yang hotel khususnya 

segmen budget inginkan? 

Informan : Ya itu, seperti yang saya bilang di Griya Sintesa di Manado. Saya 

kalau di setiap kota tidak mau itu berganti – ganti hotel. Saya mau 

menginap di hotel ini dan enak, lalu setiap saya ke kota ya saya 

menginap disitu terus, jadi datang lagi kesitu lagi. 

Penulis : Oh begitu Oma. Berarti mengulang lagi yang Oma butuhkan saat  

menginap di Hotel Budget adalah pelayanan, harga yang  

terjangkau atau murah sama kamar yang nyaman yah? 

Informan : Iya betul, tapi cuman yah ini saya ingin ada penghargaan untuk  

pelanggan yang telah menginap lama gitu, dikasih apa gitu, biar  

kitanya juga merasa terapresiasi.  Ya karena itu juga sih, saya 

suka menginap di hotel yang tetap, agar karyawannya juga kenal 

dengan saya gitu sih, dan kalau sudah begitu kan saya sudah 

anggap ada hubungan keluarga gitu. Itu kalau yang saya dapati di 

Rock Hotel. 

Penulis  : Jadi memang nilai keunggulannya itu dari segi kekeluargaannya 

itu ya, apa khas yah? 

Informan : Ya khas, tapi tadi yang saya bilang itu. Ya mungkin di Rock Hotel 

kekuranganya tidak ada penghargaan khusus yang diberikan bagi 

pelanggan yang menginap berulang ulang. Seperti di Griya 

Sintesa di Manado dan Merdeka Hotel di Jember, mereka 

semua memberikan sesuatu kalau kita sudah menginap beberapa 

hari, seperti ucapan terima kasih terus ada cake di kamar kita. 

Penulis  : Berarti itu yang belum ditawarkan oleh Rock Hotel yah oma? 

Informan : Iya, tidak ada. Cuman kalau keramahan yah baik kok Rock Hotel, 

cuman tidak ada apresiasi dari hotel bagi pelanggan yang 

menginap beberapa hari lebih gitu. Kan nanti kita juga bisa bilang 

ke orang lain, kalau menginap lama disitu dapat ini loh.  

Penulis : Oh begitu yah. Kalau saran untuk Rock Hotel oma? 

Informan : Itu saja sih sarannya untuk Rock Hotelnya, menurut pandangan  

saya. Sama ini mungkin yah coba dibuatkan ruangan gitu untuk  

acara – acara gitu biar kita juga misalnya bisnis pun bisa  

memanfaatkan ruangan di Rock Hotel. 

Penulis : Baik, itu saja sih yang saya ingin tanyakan. Terima kasih mau 

menyempatkan diri, maaf telah menggangu makan siangnya Oma. 

Informan : Ya sama – sama. Tidak apa – apa. 
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Transkrip wawancara dengan informan pendukung pelanggan 2 

Informan  : Vincent Abraham 

Tujuan menginap : Perjalanan untuk satu orang 

 

Penulis  : Saya mulai mas Vincent ya, saat ini sedang kuliah ee atau bekerja  

saat ini? 

Informan : Saat ini lagi lanjut kuliah. 

Penulis  : Eee tau Rock Hotel dari mana ya mas Vincent? 

Penulis  : Dari Traveloka sih, kebetulan ada acara keluarga dekat sini. 

Penulis  : Ee, ini mas baru pertama kali ya menginap disini atau bagaimana? 

Informan : ee, ini udah yang kedua kali sih. 

Penulis  : Eee..kira -kira Ada keunggulan yang mas dapatkan ketika  

menginap di Rock Hotel, nilai atau fasilitas yang ditawarkan? 

Informan : Ya, harganya murah sih, terus juga pelayanannya ramah, terus  

dekat sih kalo kemana – mana makanya saya lebih pilih disini. 

Penulis  : Oohh, berarti harga yang ditawarkan sebanding yah dengan apa  

yang mas terima? 

Informan : Iya sebanding 

Penulis  : Kalau ini mas dari segi peraturan hotelnya sendiri yang tidak  

memperbolehkan pelanggan yang belum menikah memesan 

kamar menurut mas gimana? 

Informan : Nah itu.. awalnya saya kira ini hotel biasa soalnya kan modern  

gitu, ternyata kayak syariah gitu yah?  

Penulis  : Iya ee, bisa dibilang seperti itu mas. 

Informan : Saya kan sendiri nih disini, awalnya pas masuk ke front office 

baru tahu, peraturannya, agak ribet sih hehe menurut saya soalnya 

saya juga sendiri juga menginap disini gak ada maksud apa – apa 

tapi pas saya mau check-in yaitu dimintai KTP dan dikasih tau 

peraturannya, gini gini, kalau ada tamu beda lawan jenis cuma  

boleh di lobi ya agak susah sih kalo saya soalnya jadi ribet.. 

Penulis            : Ooh, mas kira – kira apa sih mas elemen atau fasilitas yang 

dibutuhkan saat menginap di hotel segmen budget ini? 

Informan : Segmen budget yah? Kalau saya sih ada makan paginya  

sih,kenyamanan nginep, sama service dari karyawannya dan   

makan paginya karena kan orang nginep di budget kan biasanya  

gak lama – lama di hotel karena punya urusan jadi pagi dapat  

makan lalu langsung pergi lagi. Terus menurut saya sih kalo yang  

saya lihat, termasuk saya sendiri biasanya kan orang – orang yang  

menginap di hotel budget sih butuhnya kan harga murah tapi gak  

murahan lah yah, jadi servicenya juga bagus. Terus kan cuman  

untuk tidur aja jadinya yah kamarnya dibuat nyaman. 

Penulis : Oh ya, mas kan kalo di Rock Hotel itu ada penyewaan lobi 

untuk disewakan, kalau menurut mas bagaimana? 

Informan : Kalau menurut saya sih yah lumayan lah hotel budget gini  

menyediakan penyewaan buat acara – acara yah, berarti kan 

harga sewanya juga jadi lebih murah kan ya, cuman dulu saya  
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nginep disini berisik karena ada acara soalnya bikin acaranya di 

lobi kebuka gitu jadi agak sedikit mengganggu sih. 

Penulis  : Kalau bicara tentang hubungan pelanggan nih mas, costumer  

relationship, hubungan apa sih mas yang mas inginkan saat 

menginap di hotel budget khususnya? 

Informan : Maksudnya hubungan pelanggan gimana? 

Penulis  :  Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan di hotel mas maksud  

saya bagaimana? 

Informan : Ya pelayanannya harus ramah, informatif, tanggap lah. 

Penulis : Kalau untuk pelayanan yang diberikan kepada Rock Hotel  

                          bagaimana? 

Informan : Ya cukup sih, menurut saya, biasanya front office aja yang  

                          ngelayanin saya buat check in sama check out. 

Penulis  : Ee, kalau saran mas, ada saran gak mas untuk Rock Hotel 

kedepannya? 

Informan : Sudah cukup sih menurut saya kalo untuk hotel budget ya, 

Breakfastnya enak juga terus lobinya itu menarik sih bisa dibuat 

tempat – tempat spot foto juga. 

Penulis  : Berarti sudah cukup yah, gak ada atau kekurangan gitu yah? 

Informan : Sudah sudah cukup. 

Penulis            : Mas biasanya kalau nyari – nyari hotel – hotel gitu pake online 

travel agent kayak Traveloka gitu atau bagaimana? 

Informan : Saya sering pakai aplikasi sih, Ini saya pesannya tetap pakai 

aplikasi kok. 

Penulis  : Oh ini tetap pakai aplikasi ya? 

Informan : Iya. 

Penulis  : Saya mau nanya mas, kalau biasanya liat hotel budget ini liatnya  

harga dulu atau bagaimana? 

Informan : Ya jelas harga dulu mas haha, soalnya saya pikir hotel budget  

sekarang kan standarnya sudah sama lah, tinggal lokasi aja  

bagaimana, kalau ada yang lebih murah yah pasti saya ambil yang  

itu hehe. 

Penulis  : Oh begitu yah mas, jadinya memang harga murah itu jadi faktor   

utama yah ?Udah sih mas itu aja, terima kasih banyak yah mas  

Vincent, mohon maaf menggangu. 

Informan : Ya sama - sama 
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Transkrip wawancara dengan informan pendukung pelanggan 3 

Informan  : (Tidak ingin disebutkan namanya) 

Tujuan menginap : Perjalanan bisnis 

 

 

Penulis  : Iya Bu, Kalau Ibu tahu Rock Hotel ini dari mana yah bu awalnya, 

bisa menginap disini? 

Informan : Oh saya taunya sih browsing dek, di Traveloka ya itu ada disana.  

Kebetulan lokasinya dekat tujuan saya dan harganya juga masuk  

di dalam anggaran saya. 

Penulis  : Oh berarti melalui online travel agent gitu ya Bu? 

Informan : he’eh Iya betul. 

Penulis  : Oh... saya mau nanya Bu, ini berarti baru pertama kali yah  

menginap di Rock Hotel ini atau bagaiman? 

Informan : ini udah yang tiga atau dua gitu nginep disini. 

Penulis            : Saat ibu menginap di Rock hotel, ini kan hotel budget yah Bu ya 

dan memang fasilitas di desain secara minimalis terus memang 

akomodasi yang memang murah ya. Menurut Ibu apa ada manfaat 

lebih ketika Ibu menginap di Rock Hotel ini? 

Informan : Oh ya dek, saya kan cari di Traveloka ini, saya lihat dari lokasi  

yang dekat dengan tujuan saya, kemudian pas dulu sampe sini saya  

lihat ya ternyata memang strategis banget, harganya pas juga  

dengan budget kantor. Kiri kanannya banyak makanan 

transpotasinya juga mudah. Depan hotelnya unik,  tapi di dalemnya  

dekornya terlalu banyak macem – macem gitu, tapi ya sudah  

lumayan. 

Penulis  : Oh berarti wisata kuliner memang banyak ya Bu dan dekat dengan  

lokasi yang Ibu tuju. Berarti memang aksesnya lebih dekat yah 

yang Ibu tuju? 

Informan : Iya betul. 

Penulis  : Eh, iya nih selain itu ada lagi tidak Ibu manfaat yang didapat dari  

Rock Hotel, eh, maksud  dari segi pengalaman ibu menginap atau   

segi pelayanannya? 

Informan : Maksudnya pelayanan karyawan di hotel ini dek? 

Penulis  : Iya betul Ibu. 

Informan : Karyawannya yah lumayan lah cukup informatif. Misal tadi saya    

pingin pergi ke mana itu tadi mall itu menunjukkan jalannya  

arahnya, cuman itu kalau tadi saya pas saya check in, biasanya  

kita harus yang minta langsung ke karyawannya untuk dibawakan  

barang, tidak sigap gitu. 

Penulis  :  Oh begitu ya Bu, Kira- kira ada lagi tidak Bu, dari segi fasilitas 

yang ditawarkan di kamar, kalau buat Ibu di Rock Hotel sendiri  

bagaimana yah Bu? 

Informan : Ya kalo dari sisi kamarnya sih ya memang kecil, ya karena 

memang budget hotel jadi saya rasa harganya sesuai yah, kalau 

untuk fasilitas sih itu ada kafe gitu yah gak terlalu mahal sih. Nah 
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terus kalau keluar jalan kaki itu kan ada makanan tradisonal 

Surabaya, ada tahu campur, soto ada bebek. 

Penulis  : Kan ini Ibu menginap di hotel budget, apakah Ibu sering 

menginap di hotel – hotel budget atau bagaimana bu? 

Informan : Ya, sering juga kadang ya.. kadang tergantung ya kadang yah 

hotel budget kadang hotel berbintang. 

Penulis  : Kalau menurut pengalaman Ibu yang sudah pernah menginap di  

hotel budget, elemen atau fasilitas apa yang Ibu butuhkan saat  

menginap di hotel budget, dalam hal ini maksudnya bisa fasilitas, 

pelayanan yang ditawarkan atau seperti apa gitu? 

Informan : Kalau saya kan pelanggan ya, ya kalau bisa ya itu walaupun  

murah tapi paling enggak nyaman dulu dari kamarnya, tempat   

tidurnya nyaman bersih, dingin, kemudian breakfastnya walaupun 

ya mungkin kalo budget breakfastnya ee sederhana gak banyak 

banyak pilihan, tapi ya enak lah. Terus pelayanannya juga harus 

bagus. 

Penulis  : Oh begitu, ini Bu, dari Rock Hotel sendiri ini kan ada peraturan  

tersendiri bu tidak memperbolehkan pasangan yang belum 

menikah untuk memesan kamar, menurut Ibu ini menjadi 

keunggulan tersendiri atau menjadi sesuatu yang tidak perlu? 

Informan : Ya itu tergantung sih ya dek, kalau buat saya ya nyaman buat  

saya, artinya hotel ini bukan hotel - hotel yang ini lah ya, memang  

hotel untuk keluarga. 

Penulis  :Berarti memang jadi keunggulan tersendiri yah Bu dengan adanya  

peraturan ini? 

Informan : Iya betul 

Penulis  : Saya mau nanya bu, kalau biasanya Ibu mencari hotel budget itu  

lihat dari segi harga dulu atau bagaimana? 

Informan : Ya jelas harga dulu dek, sekarang kalau lewat Traveloka gitu kan  

gampang lihat harga murahnya mana, tinggal kita mau dimana aja 

lokasi dekat yang kita tuju sih, jadi kita lebih gampang. 

Penulis  : Oh begitu ya Bu, jadi semisal memang ada harga yang lebih murah  

di daerah sekitar sini, Ibu lebih hotel budget tersebut ya? 

Informan : Ya jelas, asal masuk budget kami, dan hotelnya juga bagus. Kadang  

misalnya dapat hotel bintang dengan harganya seperti ini di  

Traveloka gitu ya, saya pasti kesitu secara fasilitasnya kan lebih. 

Penulis  : Iya, selanjutnya Bu, hubungan apa yang Ibu inginkan nih Bu saat  

menginap di hotel budget, misalnya dari treatment apa yang ingin 

dilakukan karyawan kepada Ibu? 

Informan : Loh, iya itu tadi.. saya kepingin dengan harga yang murah tapi  

mendapat fasilitas yang nyaman dan aman. Petugasnya tadi ramah  

– ramah dan informatif, jadi semisal ditanya jalan bisa, terus  

bawaanya diantarkan. 

Penulis  : Jadi memang pelayanan sih yah bu yah yang memang dibutuhkan 

oleh pelanggan? 

Informan : Ya jelas, hotel ini kan jasa, ya menurut saya ya iyalah pelayanan 

lah dek. 

Penulis  : Kalau menurut Ibu, apa yang Ibu butuhkan saat menginap di hotel  
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budget ini sudah terpenuhi oleh Rock Hotel? 

Informan : Cukup lah dek. Ya mungkin ininya saja dekornya lumayan,  

parkirnya ini sempit ini. 

Informan : Oh, parkirnya agak sempit ya bu? 

Informan : Iya ini, ya walaupun ada sih ini petugas yang memparkirinya gitu. 

Penulis  : Oh jadi mungkin sarannya itu peningkatan pelayanan sama lahan  

parkir, apa ada lagi Bu? 

Informan : Ya kalo saran sih, ya ini sih haha namanya kan rock mungkin tema 

hotel mungkin bisa seperti gambar – gambar penyanyi rock atau 

musik atau apa yang jadi nyambung dengan namanya Rock Hotel. 

Penulis  : Iya baik Bu, terima kasih atas waktunya. 


