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ABSTRAK 
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FAKULTAS PARIWISATA  

UNIVERSITAS UDAYANA 

LAPORAN AKHIR PROGRAM 

 

A. Nama Penulis : Made Karna Sutrisna 

B. Judul Laporan : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan 

Wisatawan Berkunjumg Ke Gabah Restoran 

Ramayana Resort and Spa. 

C. Jumlah Halaman : xv + 91 Halaman (Ilustrasi: Tabel  dan Foto) 

D. isi Ringkasan :  

Berdasarkan guest comment di Gabah Restoran Ramayana Resort and Spa, 

adanya beberapa penilaian menurut  wisatawan yang masih kurang seperti 

kurangnya respon dari pihak restoran, makanan yang sudah dingin dan kurangnya 

interaksi antara karyawan dan wisatawan, maka dari itu manajemen Ramayana 

Resort and Spa perlu meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

wisatawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi kepuasan wisatawan berkunjung ke Gabah Restoran 

Ramayana Resort and Spa, Kuta Bali dan faktor apa yang dominan dan yang 

terendah mempengaruhi kepuasan wisatawan berkunjung ke Gabah Restoran di 

Ramayana Resort and Spa, Kuta Bali. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

observasi, wawancara, kuesioner, studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik 

penentuan sampel menggunakan teknik kouta sampling dengan jumlah sampel 

yang digunakan sebanyak 100 responden yang ditentukan dengan metode Slovin. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisi faktor. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat lima faktor yang 

mempengaruhi kepuasan wisatawan ke Gabah Restoran Ramayana Resort and 

Spa. Adapun faktor tersebut adalah : Faktor pelayanan dan harga menjadi prioritas 

utama  dan merupakan indikator yang memiliki loading factor tertinggi 

merupakan indikator yang mewakili faktor pertama  yaitu kecepatan dan 

ketepatan karena memiliki loading factor tertinggi sebesar  0,902 dengan total 

variance sebesar 35,687 %. Faktor produk  mewakili faktor kedua (2) karena 

memiliki total variance sebesar 11,150 %. Faktor daya tanggap mewakili faktor 

ketiga (3) karena memiliki total variance sebesar 7,596 %. Faktor  promosi 

mewakili faktor keempat (4) karena memiliki total variance sebesar 5,806 %. 

Faktor lokasi mewakili faktor kelima (5) karena memiliki total variance sebesar 

5,556 %. Faktor dominan yang mempengaruhi kepuasan wisatawan ke Gabah 

Restoran Ramayana Resort and Spa  adalah faktor pertama (1) yaitu pelayanan 

dan harga yang meliputi :  kecepatan dan ketepatan, desain dan dekorasi restoran, 

jaminan (assurance), diskon, penyajian makanan dan minuman, harga terjankau, 

empati (empaty). Dimana indikator kecepatan dan ketepatan menjadi prioritas 

utama dengan loading factor tertinggi dengan eigen value sebesar 7,137 dan 

percent of variance sebesar 35,687 %. 

E. Kata kunci  : Analisis faktor, wistawan, restoran, Ramayana Resort and Spa. 
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ABSTRACT 

Diploma IV Tourism Studies Program 

Faculty of Tourism 

Udayana University 

Final Report 
 

A. Name : Made karna Sutrisna 

B. Title : Factors Affecting Tourist Satisfaction Visiting Gabah 

Restaurant Ramayana Resort and Spa. 

C. Number of Pages : xv + 91 Pages (llustrations: Tables and Photo) 

D. Summary : 

 Based on guest comment on Gabah Restaurant Ramayana Resort and 

Spa, the presence of some judgment according to travelers who are lacking such 

as the lack of response from the restaurant, the food was cold and the lack of 

interaction between employees and tourists, and therefore the management 

Ramayana Resort and Spa need to improve the quality of service provided to 

tourists. The purpose of this study was to determine the factors that influence the 

satisfaction of tourists to Gabah Restaurant Ramayana Resort and Spa, Kuta Bali 

and what factors are dominant, and the lowest rating influence satisfaction to 

Gabah Restaurant Ramayana Resort and Spa, Bali Kuta. 

 Data collection technique in this study was done by observation, 

interviews, questionnaires, study of literature and documentation. Sampling 

technique using a quota sampling technique with a number of samples used by 

100 respondents were determined using Slovin method. Data analysis technique 

used is the analysis of factors. 

 The analysis showed that there are five factors that influence the 

satisfaction of tourists to Gabah Restaurant Ramayana Resort and Spa. The factors 

are: Factor of service and prices a top priority and is an indicator that has the 

highest loading factor is an indicator that represents the first factor is the fast and 

accuracy because it has the highest factor loading of 0.902 with the total variance 

of 35,687 %. Product factors that represents the second factor (2) because it has a 

total of 11.150% variance. Rresponsiveness  Factor that represents the third factor 

(3) because it has of 7,596 % total variance. Promotion Factors is that represents 

the fourth factor (4) because it has of 5,806 % total variance. Location factor that 

represents the fifth factor (5) because it has of 5,556 % total variance. The 

dominant factor that is influencing the decision of tourists to Gabah Restaurant 

Ramayana Resort and Spa is the first factor (1), namely services and prices 

include: fast and accuracy, the design and decor of the restaurant, assurance 

(assurance), discount, serving food and drinks, the price of Low Price, empathy 

(empathy). Where the indicator of the fast and accuracy is a top priority with the 

highest loading factor with eigen value equal to 7,137 and percent of variance 

equal to 35,687 % 

 

E. Keywords : Analysis Factor, Tourists, Restaurant, Ramayana Resort and Spa. 
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BAB I 

   PENDAHULUAN 

  

1.1.  Latar Belakang  

 Pariwisata merupakan industri yang saat ini sedang banyak dikembangkan 

di Indonesia, hal ini disebabkan kesadaran pemerintah daerah akan potensi yang 

dimiliki oleh daerahnya untuk dijadikan suatu daya tarik wisata dan dapat 

memberikan pendapatan bagi daerahnya. Indonesia memiliki potensi wisata yang 

unggul, dengan keberagaman dan keunikan budaya serta alam yang memukau, 

menjadikan Indonesia sebagai negara dengan wisata tropis yang eksotis. Setiap 

provinsi dan daerah di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri dan menjadi icon 

wisata daerah, salah satu daerah yang sangat berkembang kegiatan pariwisatanya 

adalah Bali (Santika,2014) 

 Pulau Bali merupakan salah satu tujuan utama di Indonesia, sebagian besar 

pendapatan yang diperoleh Bali adalah dari pariwisata, hal ini disebabkan oleh 

Bali yang terkenal akan wisata budayanya. Industri pariwisata di Bali menjadi 

sektor yang layak diperhitungkan untuk mengangkat pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi daerah serta setidaknya peningkatan taraf ekonomi 

masyarakat daerah wisata. Pariwisata yang berhasil akan mampu menyerap tenaga 

kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Meningkatnya Bali sebagai daerah 

tujuan wisata yang terus didatangi wisatawan akan memberikan kesempatan kerja 

bagi masyarakat, kesempatan kerja merupakan masalah mendasar yang di hadapi 

oleh pemerintah. Pemerintah telah mengupaya memperluas lapangan pekerjaan 

dengan mengembangkan sektor pariwisata yang merupakan salah satu sektor yang 

banyak membutuhkan tenaga kerja. Pemerintah juga telah membuat kebijakan 
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penambahan jalur penerbangan langsung dari dan ke Negara asal wisatawan 

menuju daerah tujuan wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke 

Indonesia dan Bali khususnya. Perkembangan pariwisata Bali saat ini sangat 

memuaskan hal ini dapat dilihat dari kunjungan wisatawan yang memilih pulau 

Bali sebagai destinasi hiburan mereka (Irawan, 2011). 

Tabel 1.1. 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan 

Mancanegara  yang Langsung Datang ke Bali  

Tahun 2010-2015 

Tahun 

 

Jumlah Wisatawan ( Orang ) 
Total 

Wisatawan 

Pertumbuhan 

( % ) 
Wisatawan 

Nusantara 

Wisatawan 

Mancanegara 

2010 4.646.343 2.493.058 7.139.401 - 

2011 5.675.121 2.756.579 8.431.700 18.10 

2012 6.063.558 2.892.019 8.955.577 6.21 

2013 6.976.536 3,278,598 10.255.134 14.51 

2014 6.392.460 3,766,638 10.159.098 -0.93 

2015 7.147.100 4.001.835 11.148.935 9.74 

Rata – Rata Pertumbuhan  7.93 

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Bali, 2016. 

 Berdasarkan Tabel 1.1. dapat dijelaskan bahwa jumlah kunjunagn 

wiasatawan  yang datang ke Bali, baik dari wisatawan nusantara maupun dari 

mancanegara, dari tahun 2010 sampai 2013 mengalami peningkatan kunjungan 

wisatawan hingga 14,5% pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 mengalami 

penurunan kunjungan wisatawan  domestik hingga sampai 0,93%. Hal ini 

disebabkan karena dampak dari banyaknya aktivitas politik nasional serta 

larangan pejabat dan aparat pemerintah menyelenggarakan rapar di hotel (Harian 

Antara Bali, 2015). Jumlah pertumbuhan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 

mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 7,57%. Hal ini disebabkan 
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karena adanya upaya pemerintah dan pelaku pariwisata untuk mempromosikan 

Bali dan adanya peningkatan kualitas pariwisata Bali, baik dari segi keamanan, 

struktur, infrastrukturnya, sehingga terjadi kepercayaan pada para wisatawan 

untuk berkunjung, dalam hal ini dapat dilihat adanya kepercayaan dalam 

penyelenggaraan KTT ASEAN, KTT APEC, dan Miss World di Bali (Lestari, 

2014). 

Seiring dengan perkembangan pariwisata yang semakin pesat, jasa-jasa dan 

usaha-usaha yang bergerak di bidang pariwisata mulai bermunculan untuk 

mendukung kegiatan pariwisata. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha 

pariwisata yang saling berhubungan yang menghasilkan barang dan jasa bagi 

pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Salah satu 

kebutuhan wisatawan yang mengunjungi suatu tujuan wisata adalah akomodasi. 

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatwawan ke Bali tentunya harus diimbangi 

dengan akomodasi-akomodasi yang dapat menampung kedatangan dari wisatawan 

tersebut dan tempat beristirahat atau menginap bagi wisatawan untuk sementara 

waktu ketika berada di suatu kawasan wisata seperti tempat penginapan atau 

hotel. Akomodasi adalah salah satu sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

pariwisata (Santika, 2014) 

Di masa ini hotel telah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting 

bagi para wisatawan. Hotel dapat didefinisikan sebagai sebuah bangunan yang 

sangat penting yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas 

penginapan untuk umum dengan fasilitas pelayanan sebagai berikut: pelayanan 

makan dan minum, pelayanan kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian 

pakaian dan dapat menggunakan fasilitas perabotan dan hiasan-hiasan yang ada di 



8 
 

 
 

dalamnya Steadmon Charles E., Michael L. Kasavana (dalam Endar Sugiarto, 

2001). Seiring dengan kemajuan zaman serta arus globalisasi, fungsi hotel bukan 

hanya tempat menginap untuk tujuan wisata tetapi hotel juga dapat difungsikan 

untuk tujuan bisnis serta mengadakan pertemuan atau seminar. Hotel merupakan 

salah satu bagian yang sangat penting dalam perindustrian pariwisata masa kini. 

Ini terbukti dari perkembangan hotel yang semakin meningkat setiap tahunnya. 

Hotel adalah salah satu kebutuhan bagi para wisatawan yang hendak melakukan 

perjalanan baik dengan tujuan berwisata maupun berbisnis. Dengan 

perkembangan hotel yang semakin pesat, maka hotel di Bali semakin bersaing 

untuk mendapatkan wisatawan, mulai dari segi harga yang ditawarkan, produk 

dan fasiltas yang lengkap serta target market yang dijadikan sasaran untuk 

meningkatkan tingkat hunian kamar pada hotel. Berkembangnya hotel di Bali juga 

memberikan dampak terhadap sosial dan ekonomi masyarakatnya, karena 

semakin banyaknya hotel semakin banyak pula tenaga yang dibutuhkan untuk 

bekerja dan menjalankan seluruh operasional yang ada di hotel (Santika, 2014). 

Begitu pula yang terjadi di Ramayana Resort and Spa 

Ramayana Resort and Spa adalah salah satu hotel yang berada di Kawasan 

Kuta, yang terletak dijalan Bakung Sari, Kuta., tepatnya depan Pasar Seni Kuta. 

Ramayana Resort and Spa memiliki pemandangan yang indah serta fasilitas 

bintang lima dengan design yang elegan. Ramayana Resort and Spa merupakan 

sarana pariwisata yang menyediakan fasilitas dan pelayanan konsumen, 

penginapan, makan dan minum serta jasa-jasa lainnya untuk umum, yang tinggal 

untuk sementara waktu dan dikelola secara komersial. Pada garis besarnya, 

perusahaan harus berusaha untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan 
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keinginan konsumen, termasuk memahami perilaku konsumen dan hal-hal yang 

dapat memberi kepuasan kepada konsumen. Menyadari hal tersebut, maka 

pentingnya usaha pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan konsumen untuk mencapai keberhasilan pemasaran. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Ramayana Resort and 

Spa, Kuta Bali dari Periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 pada 

Tabel 1.2. 

Tabel 1.2. 

Kunjungan Wisatawan ke Ramayana Resort and Spa, Kuta Bali  

Periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015. 

 

No Bulan Jumlah Kunjungan 

1 Januari 2015 643 

2 Pebruari 2015 486 

3 Maret 2015 460 

4 April 2015 517 

5 Mei 2015 526 

6 Juni 2015 750 

7 Juli 2015 550 

8 Agustus 2015 552 

9 September 2015 581 

10 Oktober 2015 667 

11 November 2015 695 

12 Desember 2015 761 

Jumlah 7.188 

Rata-rata per bulan 599 

Sumber : Ramayana Resort and Spa, 2016. 

 

Dilihat dari Tabel 1.2. kunjungan wisatawan ke Ramayana Resort and Spa 

mengalami fluktuasi di mana adanya kenaikan jumlah wisatawan yang disebabkan 

oleh high season atau peak season. Sedangkan, untuk penurunan jumlah 

kunjungan wisatawan ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan penurunan 
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jumlah kunjungan wisatawan yaitu lama tinggal yang sebentar dan jumlah kamar 

yang terus meningkat di Bali, faktor cuaca, dan low season (Ramayana, 2016). 

Gabah restoran adalah suatu tempat atau bagian dari suatu hotel yang 

fungsinya menyediakan makanan dan minuman diperuntukan bagi wisatawan 

umum. Pada dasarnya kualitas pelayanan merupakan suatu bentuk penilaian 

konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diterima (perceived services) dengan 

tingkat pelayanan yang diharapkan (expected services).  

Kepuasan konsumen akan terpenuhi apabila proses penyampaian jasa dari si 

pemberi jasa kepada konsumen sesuai dengan apa yang dipersepsikan konsumen. 

Konsumen akan membandingkan layanan yang diberikan perusahaan dengan 

layanan yang mereka harapkan. Jika pelanggan merasa puas, maka pelanggan 

akan kembali menggunakan jasa perusahaan dan menjadi pelanggannya yang setia 

serta akan menceritakan pengalamannya tersebut kepada orang lain, sehingga 

perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari kondisi itu, yaitu mendapatkan 

pelanggan yang loyal yang sekaligus membantu promosi perusahaan. Sebaliknya, 

jika pelanggan merasa tidak puas, maka pelanggan tersebut juga akan 

menceritakan pengalamannya yang mengecewakan tersebut kepada orang lain, 

sehingga akan memperburuk citra dan eksistensi perusahaan yang akan berakibat 

menurunnya jumlah pemakai jasa perusahaan. Karena di samping nama besar 

suatu perusahaan, para konsumen juga melihat bagaimana para karyawan  hotel 

melayani mereka. 

Keprofesionalan seorang karyawan wajib dilakukan untuk menjaga tingkat 

kepuasan konsumen. Hal tersebut dilakukan guna memberikan pelayanan yang 

berkualitas sehingga konsumen merasa senang dan puas terhadap pelayanan yang 
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telah diberikan oleh pihak hotel (Tjiptono,2005). Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Gabah Restoran di Ramayana 

Resort and Spa, Kuta Bali dari Periode Januari 2015 sampai dengan Desember 

2015 pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3. 

Kunjungan Wisatawan ke Gabah Restoran  

Ramayana Resort and Spa, Kuta Bali  

Tahun 2015. 

 

No Bulan Jumlah Kunjungan 

1 Januari 2015 1.236 

2 Pebruari 2015 1.125 

3 Maret 2015 1.119 

4 April 2015 1.123 

5 Mei 2015 1.136 

6 Juni 2015 1.218 

7 Juli 2015 1.241 

8 Agustus 2015 1.107 

9 September 2015 1.168 

10 Oktober 2015 1.311 

11 November 2015 1.409 

12 Desember 2015 1.427 

Jumlah 14.620 

Rata-rata per bulan 1.218 

Sumber : Ramayana Resort and Spa, 2016. 

 

Dilihat dari Tabel 1.3. kunjungan wisatawan ke Gabah Restoran di 

Ramayana Resort and Spa mengalami fluktuasi di mana adanya kenaikan jumlah 

kunjungan wisatawan yang disebabkan oleh high season atau peak season. 

Sedangkan untuk penurunan jumlah kunjungan wisatawan ada beberapa faktor-

faktor yang menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan yaitu faktor 

cuaca, dan low season (Ramayana, 2016). 
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Berdasarkan data kunjungan wisatawan diatas pasti adanya beberapa 

pendapat dari wisatawan yang baik maupun buruk terhadap kinerja maupun jasa 

lainnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Guest Comment di Gabah Restoran 

Ramayana Resort and Spa, Kuta Bali dari Tahun 2015 pada Tabel 1.4. 

Tabel 1.4. 

Guest Comment di Gabah Restoran 

Ramayana Resort and Spa  

Tahun 2015. 

 

No Bulan Poor Average Good Excellent 
Jumlah 

(Orang) 

1. Januari 15 56 58 55 184 

2. Februari 16 58 54 51 179 

3. Maret 19 52 48 43 162 

4. April 17 50 45 48 160 

5. Mei 20 57 39 36 152 

6. Juni 18 35 41 41 135 

7. Juli 13 49 48 32 142 

8. Agustus 21 47 44 24 136 

9. September 18 45 41 33 137 

10. Oktober 10 44 30 19 103 

11. November 15 45 39 36 135 

12. Desember 11 53 49 51 164 

Rata - Rata 

( %) 

16 49 45 39 149 

Sumber : Ramayana Resort and Spa, 2016. 

  

 Berdasarkan dari Tabel 1.4. Guest Comment di Gabah Restoran Ramayana 

Resort and Spa dapat dilihat adanya beberapa penilaian menurut  wisatawan yang 

masih kurang seperti kurangnya respon dari pihak restoran, makan yang sudah 

dingin dan kurangnya interaksi antara karyawan dan wisatawan. Adapun penilaian 

yang diberikan wisatawan ialah tentang makanan minuman dan pelayanan yang 

diberikan dari pihak manajemen Gabah Restoran. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka selayaknya wisatawan mendapatkan 

pelayanan yang baik dari suatu restaurant yang berupa keramahtamahan, 
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pelayanan yang profesional, sikap dan tutur kata yang sopan, bijaksana, mengerti 

dan mengetahui akan kebutuhan dan keinginan wisatawan, sehingga wisatawan 

merasa puas akan pelayanan di restaurant tersebut, bahkan ingin datang dan 

berkunjung kembali. 

Oleh sebah itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

masalah tersebut yaitu tentang bagaimana pihak restoran mampu menjaga 

kepuasan wisatawan yan berkunjung ke Gabah Restoran. Karena wisatawan tidak 

terlepas dari respon dan tindak lanjut pihak restoran dalam mensiasati beberapa 

faktor penting seperti: pelayanan, produk, harga, promosi, dan lokasi yang dapat 

mempengaruhi royalitas dan kunjungan wisatawan ke restoran. Hal ini 

menggugah penulis untuk mengadakan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan  wisatawan ke Gabah Restoran Ramayana Resort and 

Spa. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat diangkat 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan wisatawan berkunjung ke 

Gabah Restoran Ramayana Resort and Spa, Kuta Bali ? 

2. Faktor apa yang dominan dan yang terendah mempengaruhi kepuasan 

wisatawan berkunjung ke Gabah Restoran Ramayana Resort and Spa, Kuta 

Bali ? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan diadakannya 

penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan wisatawan 

berkunjung ke Gabah Restoran Ramayana Resort and Spa, Kuta Bali. 

2. Untuk mengetahui faktor apa yang dominan dan yang terendah mempengaruhi 

kepuasan wisatawan berkunjung ke Gabah Restoran Ramayana Resort and Spa, 

Kuta Bali. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada 

mahasiswa bagaimana pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kualitas 

produk, kualitas layanan, harga, promosi, sehingga dapat membandingkan 

antara teori yang diperoleh dalam bangku kuliah dengan aplikasi di 

lapangan. Dapat berguna sebagai tambahan refrensi bagi penelitian dengan 

tema yang sama di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

berupa informasi khususnya bagi Hotel Ramayana Resort and Spa, Kuta 

Bali dalam menentukan pelayanan yang perlu ditingkatkan dan 

dipertahankan untuk mencapai kepuasan wisatawan. 

1.5.  Sistematika Penyajian 

 Sistematika laporan ini terdiri atas (5) lima bab, dimana bab yang satu 

dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan sehinga memudahkan untuk 

memahami isi dari laporan ini. Adapun sistematika penulisan dari laporan ini 

adalah sebagai berikut: 
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Bab I  Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penyajian. 

Bab II  Tijauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian sebelumnya, tinjauan konsep 

diantaranya tinjauan tentang pelayanan, tinjauan tentang produk, tinjauan 

tentang harga, tinjauan tentang pemasaran, tinjauan tentang lokasi. 

Bab III Metode Penelitian  

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, definisi operasional 

variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode 

penentuan informasi dan metode analisis data. 

Bab IV  Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan gambaran umum hotel, mengenai fasilitas hotel, 

struktur organisasi Gabah Restoran Ramayana Resort and Spa, Kuta Bali, 

dan pembahasan mengenai hasil penelitian. 

Bab V  Simpulan dan Saran 

Bab ini menguraikan simpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah   

dilakukan,serta berisi bahan masukan kepada pihak Gabah Restoran 

Ramayana Resort and Spa, Kuta. 

 


