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Recovery Terhadap Kepuasan Tamu” ini beserta seluruh isinya adalah benar-
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masyarakat keilmuan.  
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillaahirrobil’alamin. Penulis dapat menyelesaikan proposal yang 

berjudul “Pengaruh Service Recovery terhadap Kepuasan Tamu di De Java Hotel 

Bandung” ini sebagai salah satu syarat akademik menempuh seminar proposal 

pada Program Studi Manajemen Pemasaran Pariwisata. Proposal Skripsi ini 

dilatarbelakangi oleh menurunnya tingkat kepuasan tamu di De Java Hotel 

Bandung. 

Penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui (1) gambaran service 

recovery di De Java Hotel Bandung, (2) gambaran customer satisfaction di De 

Java Hotel Bandung (3) pengaruh service recovery terhadap customer satisfaction 

di De Java Hotel Bandung. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini belum 

sepenuhnya sempurna, masih terdapat kekurangan, baik dari segi penggunaan 

bahasa maupun isi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 

mengharapkan dan menerima segala kritikan maupun saran yang membangun 

demi perbaikan proposal skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat memberi 

sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama 

dalam pengembangan ilmu manajemen pemasaran pariwisata, praktisi, bagi 

pembaca dan tentunya bagi penulis. 
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