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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Sejarah Perusahaan 

 Novotel merupakan salah satu hotel yang berada di bawah naungan Group 

Accor. Pertama kali didirikan di Lille, Prancis pada tahun 1967. Setelah itu, 

Novotel lain mulai didirikan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Novotel 

Tangerang berdiri pada tanggal 8 Maret 2014 dan masih berstatus soft-opening. 

Pada tanggal 15 Oktober 2014, Novotel Tangerang melakukan Grand Opening 

yang turut mengundang stakeholder di kawasan Novotel Tangerang. 

 Novotel Tangerang berada di kawasan Tangcity Superblock, Jalan 

Jenderal Sudirman No. 1. Berada dekat bandara Soekarno-Hatta dan pusat kota 

membuat Novotel Tangerang menjadi tempat yang tepat bagi para pelaku bisnis, 

MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition), turis, maupun keluarga 

untuk menginap dan melakukan pertemuan. Hotel Novotel Tangerang 

menempatkan diri (positioning) sebagai hotel bisnis dan keluarga. 

2.1.1. Konsep Hotel Novotel Tangerang 

 Novotel Tangerang merupakan hotel berbintang empat. Hotel Novotel 

Tangerang mengemban Accor Values yang diterapkan baik kepada customer 

maupun sesama karyawan. Accor Values biasa disingkat TRIPS dan terdiri dari 

Trust, Respect, Imagination, Performance, dan Sprit of Conquest. 

 Trust 
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Setiap karyawan Novotel Tangerang harus  saling percaya kepada atasan, 

bawahan , kolega dan customer. Meminimalisir pemikiran negatif dan 

saling tidak percaya sehingga dapat terciptanya lingkungan yang kondusif 

antar individu dalam lingkungan Novotel Tangerang.  

 Respect 

Hotel Novotel Tangerang menghormati budaya-budaya lokal sehingga 

dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar hotel. Hal ini 

tergambar dari bentuk maskot hotel yang merupakan gambaran dari hewan 

badak bercula satu yang merupakan hewan yang berasal dari provinsi 

Banten. Maskot tersebut merupakan cerminan bahwa hotel Novotel 

Tangerang menghargai dan ingin ikut melestarikan hewan langka tersebut. 

 Imagination 

Memberikan imajinasi kepada para tamu melalui konsep-konsep desain 

baik dari desain interior hotel, logo dan karya seni yang lain sehingga para 

tamu dapat merasa bahwa mereka berada di tempat yang berbeda, jauh 

dari keramaian kota dan merasa penuh imajinasi.  

 Performance 

Setiap karyawan Hotel Novotel tangerang diharapkan dapat memberikan 

kinerja terbaiknya kepada perusahaan , customer , dan rekan kerjanya. 

 Spirit of Conquest 

Semangat menaklukan harus ditanamkan kepada setiap karyawan Hotel 

Novotel Tangerang. Menaklukan tantangan , menaklukan emosi, 

menaklukan customer dan menaklukan segala hal yang dapat memajukan 

perusahaan. 

Proses dan prosedur..., Darren Culbert Theodore, FB UMN, 2014



9 
 

2.1.2. Fasilitas Akomodasi 

Hotel Novotel Tangerang terintegrasi dengan Mall Tangcity. Memiliki 266 kamar 

tamu  yang terbagi atas 210 Superior Room, 39 Executive/Premier Room, dan 17 

Suite Room. Setiap kamar menawarkan pemandangan Kota Tangerang dan 

Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan memiliki berbagai fasilitas, seperti 

LCD TV, akses internet (WiFi), mini bar, meja kerja, safe deposit box, serta 

smoking dan non-smoking room. 

 Superior Room 

Superior room berukuran 8x4m2 dengan jumlah total 210 kamar yang terbagi 

atas 70 kamar untuk single bed dan 140 kamar untuk twin bed. Superior room 

terletak di seluruh lantai 1-17. Fasilitas yang didapat antara lain pemandangan 

kota, shower, akses internet, LCD TV, mini bar, safe deposit box, meja kerja, 

sarapan di The Square Restaurant, serta akses ke pusat kebugaraan, SPA, dan 

kolam renang. 

 Executive/Premier Room 

Executive/Premier Room berukuran 8x4m2 dengan jumlah total 39 kamar 

yang terbagi atas 16 kamar untuk single bed dan 23 kamar untuk twin bed. 

Executive/Premier Room terletak di lantai 18-20. Fasilitas yang didapat antara 

lain pemandangan kota, shower, akses internet, LCD TV, mini bar, safe 

deposit box, meja kerja, mesin pembuat kopi (coffee maker), alat pemutar 

musik (docking station), papan setrika (iron board), sarapan di The Square 

Restaurant, serta akses ke pusat kebugaraan, SPA, dan kolam renang 

Proses dan prosedur..., Darren Culbert Theodore, FB UMN, 2014



10 
 

 Suite Room 

Suite Room berukuran 8x8m2 dengan jumlah total 17 kamar. Suite Room 

terletak di lantai 18-20 dengan seri kamar xx19. Fasilitaas yang didapat antara 

lain ruangan yang luas, ruang tamu, tambahan toilet, pantry, pemandangan 

kota, shower dan bathtub, akses internet, LCD TV, mini bar, safe deposit box, 

meja kerja, mesin pembuat kopi (coffee maker), alat pemutar musik (docking 

station), papan setrika (iron board), sarapan di The Square Restaurant, serta 

akses ke pusat kebugaraan, SPA, dan kolam renang 

2.1.3. Fasilitas Novotel Tangerang 

 The Square Restaurant 

Merupakan restauran yang terletak di podium floor yang dapat memuat hingga 

230 kursi. The Square Restauran menawarkan masakan dengan cita rasa yang 

otentik baik dari makanan dengan budaya Barat, Asia, hingga Indonesia 

(Western, Asian, and Indonesian). The Square Restaurant juga memiliki 

konsep open kitchen yang memberikan pengalaman bagi para tamu untuk 

dapat melihat langsung proses memasak makanan. 

 Meeting Room and Conference 

Novotel Tangerang memiliki 7 meeting room yang dapat digunakan oleh 

pebisnis untuk melakukan rapat atau pertemuan yang dapat memuat 1-40 

orang peserta. Novotel Tangerang memberikan berbagai fasilitas seperti LCD 

Projector dan Coffee Maker untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan 

bagi para tamu yang menggunakan ruangan tersebut. 
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 The Grand Ballroom 

Merupakan ballroom terbesar di Tangerang (Oktober 2014) dengan kapasitas 

yang memuat hingga 2500 orang. Ballroom ini dapat dibagi menjadi 4 

sehingga dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan para penyewanya serta 

dapat difungsikan sebagai ruang pertemuan atau rapat. 

 Premier / Executive Lounge 

Merupakan ruangan yang terletak di lantai 20 dan merupakan ruangan untuk 

bersantai yang dapat digunakan khusus untuk para tamu yang menginap di 

premier floor (Executive dan Suite Room). Ruangan ini juga dapat digunakan 

bagi para tamu untuk sarapan selain di area The Square Restaurant. 

 Business Center / Aircrew Lounge 

Merupakan ruangan yang dapat digunakan untuk tempat bersantai awak kabin 

yang menginap, serta digunakan sebagai pusat bisnis bagi para pebisnis yang 

menggunakan meeting room di Novotel Tangerang. Ruangan ini memiliki 

komputer serta printer. 

 Fasilitas Pendukung 

a. Pusat Kebugaran dan SPA 

Merupakan fasilitas yang dapat dinikmati oleh para tamu. Terletak di 

lantai podium floor dekat dengan The Square Restaurant. Para tamu dapat 

menikmati alat-alat olahraga yang disediakan serta menikmati pijat, 

refleksi, atau SPA di InBalance Fitness and SPA. 
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b. Outdoor Swimming Pool 

Merupakan kolam renang yang disediakan untuk tamu yang menginap. 

Kolam renang terbagi menjadi bagian khusus dewasa dan anak-anak.  

c. Children Playground 

Merupakan area khusus bermain untuk anak-anak. Terbagi menjadi 2 

area. Area pertama terletak di Lobi dengan menyediakan berbagai 

permainan elektronik serta permainan yang dapat meningkatkan 

kreativitas anak-anak. Area kedua terletak dekat dengan kolam renang 

yang memiliki berbagai permainan outdoor, seperti seluncuran dan rumah-

rumahan. 
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Gambar 2.1. Gedung Novotel Tangerang 
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2.2. Struktur Organisasi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HRM : Muhammad Jamalludin   

  Rasyid 

 Assistant Training Manager  : Dita Pratiwi 

 Chief Security    : Muhammad Fahmi 

 HR Admin    : Rury Indrianti 

 HR Casual    : Chiecillia 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Human Resources Development 
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2.3 Tinjauan Pustaka  

2.3.1 Teori Training 

Wexley dan Yulk (Anwar Prabu Mangkunegara, 2009: 43) 

mengemukakan bahwa pelatihan dan pengembangan adalah sesuatu yang 

mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang 

dilaksanakan untuk mencapai penguasaan keterampilan, pengetahuan, dan sikap 

karyawan atau anggota organisasi. 

Menurut Dessler (2008) pelatihan merupakan suatu proses mengajarkan 

karyawan mengenai kemampuan dasar yang mereka butuhkan untuk mengerjakan 

pekerjaan mereka. 

 Mutiara S.Panggabean (2002: 51) mengungkapkan bahwa pelatihan lebih 

berorientasi pada pekerjaan saat ini untuk meningkatkan keterampilan 

keterampilan tertentu. 

2.3.2 Orientasi Karyawan 

 Dessler (2008) menjelaskan bahwa potensial merupakan hal yang penting, 

namun kinerja merupakan hal yang berbeda. Bahkan karyawan berpotensialpun  

tidak dapat melakukan kinerjanya dengan baik apabila ia tidak mengetahui 

pekerjaannya yang harus dilakukan dan carnaya ia melakukan pekerjaan tersebut. 

Oleh karena itu tujuan dari orientasi karyawan adalah memastikan bahwa 

karyawan tahu apa yang harus ia lakukan dan bagaimana cara ia melakukannya. 

 Program orientasi harus mencapai 4 tujuan minimal, yaitu  membuat 

karyawan baru merasa disambut dilingkungan kerja barunya, karyawan tersebut 

paham  mengetahui perusahaan dalam pemahaman yang cukup (masa lalu, masa 

sekarang, budaya, visi dan misinya), karyawan baru memahami  mengenai apa 
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yang diharapkan dari pekerjaannya dan tingkah lakunya, dan karyawan baru harus 

mulai proses bersosialisasi untuk menjadi bagian dari perusahaan tersebut. 

2.3.3 Analisa Kebutuhan Training 

Proses pelatihan akan berjalan lebih optimal jika diawali dengan analisa 

kebutuhan training yang tepat. Program pengembangan yang tepat dibutuhkan 

agar hasil yang diharapkan dapat terwujud. Maka, analisa yang baik haruslah 

dilakukan. Proses yang harus dijalani ini adalah Training Needs Assessment 

(TNA). Secara definisi, Training Needs Assessment adalah  proses analisa dan 

identifikasi kebutuhan training dengan mengacu kepada standar yang diperlukan 

dan kondisi aktual saat ini  (Miller and Osinski,2002) .  

Komponen utama TNA adalah : 

1) Kondisi Ideal (I) 

  Adalah sebuah kondisi atau standar yang telah ditetapkan,baik bersifat pekerjaan 

organisasi, atau individual. 

2) Kondisi Aktual (A) 

  Adalah sebuah kondisi yang ada pada saat ini, apa adanya. 

3) Kondisi Defisiensi (D) 

 Adalah sebuah jarak yang muncul sebagai akibat pembandingan antara kondisi 

Ideal dengan actual. 

Rumus sederhananya adalah : 

 

 

I – A = D 
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Dalam praktiknya, terdapat tigas jenis analisa kebutuhan training atau 

training need analysis yang bisa di-eksplorasi, yakni: task-based analysis, person-

based analysis, dan organizational-based analysis. 

1) Task Analysis 

 Analis yang berfokus pada kebutuhan tugas yang dibebankan pada satu 

posisi tertentu. Analisa tugas menyediakan data tentang pekerjaan atau kelompok 

pekerjaan dan pengetahuan, keahlian, perilaku, dan kemampuan yang dibutuhkan 

untuk mencapai kinerja yang optimal. Banyak sumber untuk mendapatkan data 

untuk analisa tugas, contohnya adalah dengan mengerjakan tugas, mengevaluasi 

tugas, melakukan riset dari perusahaan lain, hingga menganalisa quality control. 

2)  Individual Analysis 

  Analis yang berfokus pada level kompetensi orang yang memegang posisi 

tertentu. Menganalisa bagaimana seorang individu mengerjakan pekerjaannya dan 

menentukan karyawan mana yang membutuhkan training dan jenis trainingnya. 

Sumber informasi dari analisa individu berasal dari evaluasi kinerja, masalah 

kinerja, pengamatan, interview, kuesioner, survey dan diagram proses pelatihan. 

3) Organizational Analysis 

Analisis organisasi melihat keefektivan suatu organisasi dan menentukan 

pelatihan mana yang dibutuhkan dan dalam kondisi apa pelatihan tersebut 

dilaksanakan. Analisis organisasi harus mengidentifikasi dampak 

lingkungan,perubahan teknologi, penambahan pasar global, tren politik, tujuan 

organisasi, dan iklim dan dukungan untuk pelatihan. 
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2.3.4 Siklus Pendidikan dan Pelatihan 

 Dessler (2008:249) menyebutkan terdapat 5 langkah dalam program 

pelatihan. 

 1. Need analysis, mengidentifikasi kemampuan yang dibutuhkan 

seseorang, menilai kemampuan yang dimiliki peserta,mengembangkan secara 

spesifik, mengukur pengetahuan dan kinerja berdasarkan beberapa kekurangan 

yang ada 

 2. Instuctional design, menentukan prosedur dari program pelatihan, 

termasuk tugas,buku,  dan aktivitasnya.   

 3. Validation, mempresentasikan kepada kelompok kecil mengenai 

program pelatihan yang akan diberikan sehingga program training dapat 

tervalidasi terlebih dahulu. 

 4. Implement, mengimplementasikan program training kepada target 

pelatihan yang sesungguhnya. 

 5. Evaluation, menilai kesuksesan/ kegagalan yang terjadi dari program 

pelatihan yang telah diberikan. 

2.3.5 Evaluasi Program Pelatihan 

 Raymond A. Noe (2010) dalam bukunya yang berjudul Employee 

Training and Development menjelaskan mengapa sebuah pelatihan perlu 

dievaluasi: 

 1. Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program latihan. 

Termasuk dalam menentukan apakah program pelatihan tersebut sesuai dengan 

tujuan pelatihan. 
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2. Untuk menilai isi pelatihan, organisasi dan administrasi dari program 

pelatihan. Termasuk jadwal pelatihan,akomodasi, pemberi pelatihan, dan 

peralatan yang berkontribusi terhadapa pelatihan dan kegunaan pelatihan terhadap 

suatu pekerjaan. 

3.  Untuk mengidentifikasi peserta training mana yang mendapatkan 

keuntungan paling banyak dan paling sedikit dari program pelatihan. 

4. Untuk membantu program marketing melalui informasi dari partisipan 

mengenai apakah mereka mau merekomendasikan program pelatihan tersebut 

kepada orang lain, mengapa mereka menghadiri pelatihan, dan tingkat kepuasan 

terhadap program pelatihan tersebut. 

5. Untuk menentukan keuntungan financial dan pengeluaran dari program 

pelatihan. 

6. Untuk membandingkan biaya dan keuntungan yang didapat dari 

pelatihan dengan biaya dan keuntungan yang didapat dari non-pelatihan (tidak 

dilaksanakannya program pelatihan). 

7. Untuk membandingkan biaya dan keuntungan dari program pelatihan 

yang berbeda untuk menentukan program pelatihan yang terbaik. 
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