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A. Identitas 

1. Nama Matakuliah  : Start Up Business 

2. Program Studi  : DIV Perhotelan 

3. Fakultas   : Fakultas Ilmu Budaya 

4. Bobot sks   : 2 

5. Elemen Kompetensi  : Setelah  mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami konsep dasar pemasaran, analisis lingkungan,  

                                                                  pelanggan, dan pesaing serta alat-alat pemasaran yang digunakan dalam aktivitas pemasaran dalam menciptakan     

                                                                  hubungan jangka panjang dengan pelanggan 

6. Jenis Kompetensi  : - 

7. Alokasi waktu total  : 16 x 100 Menit 

8. Materi   :  

Wajib    : A. Bowie, David., and Buttle, Francis. 2004. Hospitality Start Up Business: An Introduction. Newgen Imaging 

Systems (P)  
                                                   Ltd., Chennai, India 

Anjuran       : B.  

 

No. Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Pokok Strategi Pembelajaran Alokasi 
Waktu 

Referensi/Acuan Evaluasi  

01  Mahasiswa  mampu 

menjelaskan apa 

yang dimaksud 

dengan market, 

mengenal definisi 

Start Up Business  

yang berbeda,  

lingkungan makro 

dan mikro di mana  

Setelah mengikuti mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan untuk mampu: 

a Mendefinisikan istilah 

Start Up Business inti 

dan memahami ' konsep 

dari Start Up Business 

b Menggambarkan  

pengaruh utama 

- Introduction to 

Hospitality Start Up 

Business 

Pendahuluan 

a. Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan 

materi perkuliahan, 

dan penilaian 

perkuliahan 

b. Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c. Menjelaskan 

100 menit - A Chapter 1 

 

partisipasi 
kelas dan 
hasil kuis, 
presentasi, 
laporan 

tugas 



perusahaan 

hospitaliti 

beroperasi, 

karakteristik khusus 

dari jasa Start Up 

Business , dan 

perhotelan, serta 

bauran Start Up 

Business . 

 

lingkungan yang 

berdampak pada 

pelanggan hospitaliti 

dan organisasi 

c Menjelaskan 

karakteristik khusus dari 

bisnis  jasa yang perlu 

direspon oleh marketer 

d Mengidentifikasi 

delapan elemen dari 

Start Up Business mix 

hospitaliti. 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -1 

Penyajian 

a. Menyampaikan materi 

perkuliahan 

pertemuan ke-1 

b. Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                     

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya 

(pertanyaan dari 

mahasiswa yang 

harus dijawab oleh 

dosen) baik secara 

lisan atau tertulis  

untuk memperluas 

dan memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

c. Membagi tugas 

kelompok (5 orang 

per-group) bersifat 

take home dalam 

bentuk case study 

dan 



mendiskusikannya di 

kelas melalui 

pemaparan/ 

presentasi hasil tugas 

yang dilakukan oleh 

para mahasiswa 

Penutup 

Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya 

02  Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

bagaimana riset 

Start Up Business 

dijadikan sebagai 

dasar di dalam 

proses  

pengambilan 

keputusan yang 

efektif 

Setelah mengikuti mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan untuk mampu: 

a Menjelaskan peran riset 

Start Up Business yang 

dilakukan dalam 

mengembangkan  

strategi Start Up 

Business bagi industri 

hospitaliti 

b Mengidentifikasi 

sumber-sumber 

informasi yang tersedia 

bagi riset Start Up 

Business di dalam 

organisasi hospitaliti 

c Menggambarkan 

aktivitas riset primer 

dan  sekunder  

- Start Up Business 

Research                                       

Pendahuluan 

a. Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan 

materi perkuliahan, 

dan penilaian 

perkuliahan 

b. Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c. Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke-2 

Penyajian 

a Menyampaikan materi 

perkuliahan 

pertemuan ke-2 

b Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

100 menit - A Chapter 2 

 

partisipasi 

kelas dan 
hasil kuis, 
presentasi, 

laporan 
tugas 



d Menjelaskan perbedaan 

antara metode 

penelitian kualitatif dan 

kuantitatif 

e Mencermati bagaimana 

bias  dan kesalahan di 

dalam pengambilan 

sampel dapat 

mengaburkan temuan 

hasil riset Start Up 

Business . 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya 

(pertanyaan dari 

mahasiswa yang harus 

dijawab oleh dosen) 

baik secara lisan atau 

tertulis  untuk 

memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

c Membagi tugas 

kelompok (5 orang 

per-group) bersifat 

take home dalam 

bentuk case study dan 

mendiskusikannya di 

kelas melalui 

pemaparan/ 

presentasi hasil tugas 

yang dilakukan oleh 

para mahasiswa 

Penutup 

Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya 

03  Mahasiswa mampu 

memahami perilaku 

Setelah mengikuti mata 

kuliah ini, mahasiswa 

- Understanding 
and Segmenting 

Costumers                                            

Pendahuluan 

a. Menjelaskan kontrak 

100 menit - A Chapter 3 

 

partisipasi 
kelas dan 

hasil kuis, 



konsumen dan 

harapan pelanggan 

serta 

mengeksplorasi 

prinsip-prinsip dan 

praktek segmentasi 

market dan target 

Start Up Business 

 

diharapkan untuk mampu: 

a Memahami konsep-

konsep inti perilaku 

konsumen hospitaliti 

dan organisasi 

b Membahas peran 

harapan konsumen 

(consumer expectation) 

c Mengidentifikasi faktor-

faktor yang 

mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan 

pembelian konsumen 

hospitaliti 

d Menjelaskan prinsip-

prinsip segmentasi 

permintaan di market 

hospitaliti 

e Menggambarkan 

variabel segmentasi 

hospitaliti 

f Mengevaluasi 

karakteristik market 

target hospitaliti. 

kuliah, cakupan 

materi perkuliahan, 

dan penilaian 

perkuliahan 

b. Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c. Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -3 

Penyajian 

a Menyampaikan materi 

perkuliahan 

pertemuan ke-3 

b Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya 

(pertanyaan dari 

mahasiswa yang harus 

dijawab oleh dosen) 

baik secara lisan atau 

tertulis  untuk 

memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

presentasi, 
laporan 
tugas 



perkuliahan tersebut 

c Membagi tugas 

kelompok (5 orang 

per-group) bersifat 

take home dalam 

bentuk case study dan 

mendiskusikannya di 

kelas melalui 

pemaparan/ 

presentasi hasil tugas 

yang dilakukan oleh 

para mahasiswa 

Penutup 

Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya 

 

04  Mahasiswa 

mengenal 

karakteristik 

industri hospitaliti,  

terutama 

perbedaan antara 

industri skala besar 

dan operator 

independen yang 

lebih kecil 

sekaligus' ‘lima 

kekuatan ' yang 

Setelah mengikuti mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan untuk mampu:  

a Memahami bagaimana 

industri hospitaliti  

dikembangkan di 

berbagai wilayah di 

dunia 

b Melakukan analisis 

kompetitif , 

menggunakan model 

lima kekuatan 

- Competitive 
Strategies                                          

Pendahuluan 

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan 

materi perkuliahan, 

dan penilaian 

perkuliahan 

b Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -4 

100 menit - A Chapter 4 

 

partisipasi 
kelas dan 
hasil kuis, 

presentasi, 
laporan 

tugas 



mempengaruhi 

lingkungan industri 

yang kompetitif  

perubahan                   

(five forces) 

c Menjelaskan strategi 

segmentasi , positioning 

dan diferensiasi di 

dalam industri hospitaliti 

d Memahami peran 

branding dalam 

organisasi hospitaliti 

Penyajian 

a Menyampaikan materi 

perkuliahan 

pertemuan ke-4 

b Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya 

(pertanyaan dari 

mahasiswa yang harus 

dijawab oleh dosen) 

baik secara lisan atau 

tertulis  untuk 

memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

c Membagi tugas 

kelompok (5 orang 

per-group) bersifat 

take home dalam 

bentuk case study dan 

mendiskusikannya di 

kelas melalui 

pemaparan/ 

presentasi hasil tugas 



yang dilakukan oleh 

para mahasiswa 

Penutup 

Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya 

05  Mahasiswa mampu 

memahami bahwa 

produk/ service 

dapat memberikan 

solusi fungsional 

bagi kebutuhan dan 

keinginan, dan 

konsumen sehingga 

harus dirancang 

agar memberikan 

kepuasan 

pelanggan dengan 

target pasar yang 

ditentukan 

 

Setelah mengikuti mata 

kuliah ini, mahasiwa 

diharapkan untuk mampu: 

a Mengidentifikasi produk 

inti , aktual, dan 

perluasan produk dalam 

operasi hospitaliti 

b Menggambarkan fungsi/ 

keuntungan 

penggabungan produk 

di market hospitaliti 

c Menjelaskan 

karakteristik produk 

standar dan produk 

khusus pada jaringan 

hotel terkemuka 

d Mengidentifikasi semua 

tahapan dalam siklus 

hidup produk dan 

e menjelaskan implikasi 

Start Up Business pada 

setiap tahapnya . 

- Developing The 
Offer 

Pendahuluan 

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan 

materi perkuliahan, 

dan penilaian 

perkuliahan 

b Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -5 

Penyajian 

a Menyampaikan materi 

perkuliahan 

pertemuan ke-5 

b Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya 

(pertanyaan dari 

100 menit - A Chapter 5 

 

partisipasi 
kelas dan 
hasil kuis, 
presentasi, 
laporan 

tugas 



mahasiswa yang harus 

dijawab oleh dosen) 

baik secara lisan atau 

tertulis  untuk 

memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

c Membagi tugas 

kelompok (5 orang 

per-group) bersifat 

take home dalam 

bentuk case study dan 

mendiskusikannya di 

kelas melalui 

pemaparan/ 

presentasi hasil tugas 

yang dilakukan oleh 

para mahasiswa 

Penutup 

Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya 

06  Mahasiswa mampu 

menemukan lokasi 

yang tepat untuk 

mengembangkan 

bisnis hospitaliti 

Setelah mengikuti mata 

kuliah ini, mahasiwa 

diharapkan untuk mampu: 

a Memahami pentingnya 

lokasi sebagai prasyarat 

untuk mengembangkan 

- Locating The 
Offer                             

Pendahuluan 

a. Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan 

materi perkuliahan, 

dan penilaian 

perkuliahan 

100 menit - A Chapter 6 

 

partisipasi 
kelas dan 
hasil kuis, 
presentasi, 
laporan 
tugas 



bisnis hospitaliti yang 

menguntungkan 

b Mengidentifikasi 

klasifikasi hotel menurut 

lokasi 

c Meneliti karakteristik 

lokasi potensial 

menggunakan kriteria 

yang relevan 

d Mengenali  kompleksitas 

dari produk tujuan 

e Mengevaluasi 

komponen – komponen 

dari citra sebuah 

destinasi (destination 

image) 

f Memahami bagaimana 

industri hospitaliti 

bekerjasama dengan 

DMO 

b. Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c. Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -6 

Penyajian 

a. Menyampaikan materi 

perkuliahan 

pertemuan ke-6 

b. Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya 

(pertanyaan dari 

mahasiswa yang harus 

dijawab oleh dosen) 

baik secara lisan atau 

tertulis  untuk 

memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

c. Membagi tugas 

kelompok (5 orang 

per-group) bersifat 



take home dalam 

bentuk case study dan 

mendiskusikannya di 

kelas melalui 

pemaparan/ 

presentasi hasil tugas 

yang dilakukan oleh 

para mahasiswa 

Penutup 

Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya 

07  Mahasiswa mampu 

menjelaskan teknik 

penentuan harga 

yang relevan, 

khususnya dalam 

industri hospitaliti   

Setelah mengikuti mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan untuk mampu: 

a. Memahami pentingnya 

penentuan harga pada 

tahap pra-penyampaian 

jasa (pre-encounter 

mix) 

b. Mengidentifikasi faktor-

faktor internal dan 

eksternal yang 

mempengaruhi 

penentuan harga 

c. Menjelaskan strategi 

kualitas / harga dalam 

konteks hospitaliti 

d. Memahami metode 

- Pricing The Offer                                              Pendahuluan 

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan 

materi perkuliahan, 

dan penilaian 

perkuliahan 

b Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -7 

Penyajian 

a. Menyampaikan materi 

perkuliahan 

pertemuan ke-7 

b. Menyajikan bahan 

100 menit - A Chapter 7 

 

partisipasi 

kelas dan 
hasil kuis, 

presentasi, 
laporan 

tugas 



harga dalam organisasi 

hospitaliti 

e. Menggambarkan peran 

promosi harga untuk 

meningkatkan 

pendapatan pada masa 

sepi pengunjung ( low 

season) 

a. Memahami kompleksitas 

harga dalam konteks 

internasional 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya 

(pertanyaan dari 

mahasiswa yang harus 

dijawab oleh dosen) 

baik secara lisan atau 

tertulis  untuk 

memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

c. Membagi tugas 

kelompok (5 orang 

per-group) bersifat 

take home dalam 

bentuk case study dan 

mendiskusikannya di 

kelas melalui 

pemaparan/ 

presentasi hasil tugas 

yang dilakukan oleh 

para mahasiswa 

Penutup 

Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya 



 

08  MID-TERM EXAM MID-TERM EXAM MID-TERM EXAM WRITTEN TEST MID-

TERM 
EXAM 

MID-TERM EXAM MID-TERM 

EXAM 

09  Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

konsep saluran 

distribusi dan 

perannya dalam 

membantu 

menemukan 

informasi tentang 

produk/ service 

sehingga mudah 

melakukan 

pembelian 

Setelah mengikuti mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan untuk mampu: 

a. Memahami peran 

distribusi di market 

hospitaliti 

b. Menjelaskan fungsi 

perantara perjalanan 

dan pariwisata dari 

perspektif hospitaliti 

c. Memahami bagaimana 

sistem reservasi 

komputer ( CRS ) , 

sistem distribusi global 

( GDS ), dan teknologi 

internet berdampak 

pada jaringan distribusi 

hospitaliti 

d. Mengevaluasi kaitan 

antara pemilik usaha 

dan  perantara 

Distributing The Offer                                              Pendahuluan 

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan 

materi perkuliahan, 

dan penilaian 

perkuliahan 

b Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -9 

Penyajian 

a. Menyampaikan materi 

perkuliahan 

pertemuan ke-9 

b. Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                      

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya 

(pertanyaan dari 

mahasiswa yang harus 

dijawab oleh dosen) 

100 menit - A Chapter 8 

 

partisipasi 
kelas dan 

hasil kuis, 
presentasi, 
laporan 

tugas 



baik secara lisan atau 

tertulis  untuk 

memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

c. Membagi tugas 

kelompok (5 orang 

per-group) bersifat 

take home dalam 

bentuk case study dan 

mendiskusikannya di 

kelas melalui 

pemaparan/ 

presentasi hasil tugas 

yang dilakukan oleh 

para mahasiswa 

Penutup 

Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya 

10  Mahasiswa mampu 

menjelaskan proses 

komunikasi Start 

Up Business  

Setelah mengikuti mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan untuk mampu: 

a. Memahami peran utama 

komunikasi Start Up 

Business dalam 

mengkomunikasikan 

penawaran hospitaliti  

- Communicating 

The Offer                   

Pendahuluan 

a. Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan 

materi perkuliahan, 

dan penilaian 

perkuliahan 

b. Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

100 menit - A Chapter 9 

 

partisipasi 

kelas dan 
hasil kuis, 
presentasi, 
laporan 
tugas 



b. Menjelaskan proses 

komunikasi Start Up 

Business 

c. Mengevaluasi setiap 

elemen bauran 

komunikasi hospitaliti 

d. Memahami bagaimana 

merencanakan 

kampanye komunikasi 

Start Up Business . 

c. Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -10 

Penyajian 

a. Menyampaikan materi 

perkuliahan 

pertemuan ke-10 

b. Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya 

(pertanyaan dari 

mahasiswa yang harus 

dijawab oleh dosen) 

baik secara lisan atau 

tertulis  untuk 

memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

c. Membagi tugas 

kelompok (5 orang 

per-group) bersifat 

take home dalam 

bentuk case study dan 



mendiskusikannya di 

kelas melalui 

pemaparan/ 

presentasi hasil tugas 

yang dilakukan oleh 

para mahasiswa 

Penutup 

Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya 

11  Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

bagaimana 

lingkungan 

psikologis 

membantu industri 

hospitaliti  untuk 

memahami respon 

konsumen terhadap 

lingkungan fisik  

Setelah mengikuti mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan untuk mampu: 

a. Memahami peran 

lingkungan fisik dalam 

Start Up Business bisnis 

hospitaliti 

b. Memiliki kesadaran akan 

prinsip-prinsip desain 

yang digunakan dalam 

pengembangan produk 

hospitaliti 

c. Mengidentifikasi elemen 

- elemen internal dan 

eksternal dari 

lingkungan fisik 

perhotelan 

d. Menyadari pentingnya 

program pemeliharaan 

- Managing The 

Physical 
Environment 

Pendahuluan 

a. Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan 

materi perkuliahan, 

dan penilaian 

perkuliahan 

b. Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c. Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -11 

Penyajian 

a. Menyampaikan materi 

perkuliahan 

pertemuan ke-11 

b. Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

100 menit - A Chapter 10 

 

partisipasi 

kelas dan 
hasil kuis, 
presentasi, 

laporan 
tugas 



dan perbaikan dalam 

memberikan kepuasan 

pada pelanggan atas 

properti perhotelan  

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya 

(pertanyaan dari 

mahasiswa yang harus 

dijawab oleh dosen) 

baik secara lisan atau 

tertulis  untuk 

memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

c. Membagi tugas 

kelompok (5 orang 

per-group) bersifat 

take home dalam 

bentuk case study dan 

mendiskusikannya di 

kelas melalui 

pemaparan/ 

presentasi hasil tugas 

yang dilakukan oleh 

para mahasiswa 

Penutup 

Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya 

12  Mahasiswa mampu 

memahami prinsip 

Setelah mengikuti mata 

kuliah ini, mahasiswa 

- Managing 
Service 

Processes                                          

Pendahuluan 

a. Menjelaskan kontrak 

100 menit - A Chapter 11 

 

partisipasi 
kelas dan 

hasil kuis, 



– prinsip dari 

proses pelayanan 

diharapkan untuk mampu: 

a. Memahami pentingnya 

proses pengelolaan 

pelayanan dari 

perspektif Start Up 

Business hospitaliti 

b. Mengevaluasi dimensi 

kualitas pelayanan 

dalam konteks 

hospitaliti 

c. Mengidentifikasi alasan 

utama gagalnya suatu  

pelayanan 

d. Menggunakan pola 

pelayanan untuk 

memetakan proses 

pelayanan hospitaliti 

e. Memahami mengapa, 

kapan, dan bagaimana 

konsumen mengeluh 

tentang pengalaman 

hospitaliti mereka 

f. Menjelaskan strategi 

perbaikan layanan 

untuk usaha hospitaliti 

kuliah, cakupan 

materi perkuliahan, 

dan penilaian 

perkuliahan 

b. Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c. Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -12 

Penyajian 

a. Menyampaikan materi 

perkuliahan 

pertemuan ke-12 

b. Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya 

(pertanyaan dari 

mahasiswa yang harus 

dijawab oleh dosen) 

baik secara lisan atau 

tertulis  untuk 

memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

presentasi, 
laporan 
tugas 



perkuliahan tersebut 

c. Membagi tugas 

kelompok (5 orang 

per-group) bersifat 

take home dalam 

bentuk case study dan 

mendiskusikannya di 

kelas melalui 

pemaparan/ 

presentasi hasil tugas 

yang dilakukan oleh 

para mahasiswa 

Penutup 

Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya 

13  Mahasiswa mampu 

memahami 

hubungan antara 

lingkungan fisik, 

proses pelayanan, 

dan tenaga kerja 

yang terlibat 

didalamnya 

sekaligus budaya 

pelayanan dan 

Start Up Business 

internal di dalam 

organisasi 

Setelah mengikuti mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan untuk mampu: 

a Memahami pentingnya 

petugas  layanan 

pelanggan dalam 

menciptakan 

pengalaman pelanggan 

b Mengidentifikasi 

sumber-sumber konflik 

bagi petugas  layanan 

pelanggan 

c Mengevaluasi budaya 

- Managing 

Costumer-Contact 
Employees   

Pendahuluan 

a. Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan 

materi perkuliahan, 

dan penilaian 

perkuliahan 

b. Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c. Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -13 

Penyajian 

100 menit - A Chapter 12 

 

partisipasi 

kelas dan 
hasil kuis, 
presentasi, 
laporan 
tugas 



hospitaliti orientasi layanan di 

dalam usaha hospitaliti 

d Memahami konsep Start 

Up Business dan 

pemberdayaan internal 

dalam konteks 

hospitaliti 

a. Menyampaikan materi 

perkuliahan 

pertemuan ke-13 

b. Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                            

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya 

(pertanyaan dari 

mahasiswa yang harus 

dijawab oleh dosen) 

baik secara lisan atau 

tertulis  untuk 

memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

c. Membagi tugas 

kelompok (5 orang 

per-group) bersifat 

take home dalam 

bentuk case study dan 

mendiskusikannya di 

kelas melalui 

pemaparan/ 

presentasi hasil tugas 

yang dilakukan oleh 



para mahasiswa 

Penutup 

Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya 

14  Mahasiswa mampu 

memahami konsep 

kepuasan 

pelanggan konsep 

hubungan Start Up 

Business 

Setelah mengikuti mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan untuk mampu: 

a. Mendefinisikan 

kepuasan pelanggan 

b. Memahami pentingnya 

memberikan kepuasan 

pelanggan 

c. Mengevaluasi jaminan 

kepuasan pelanggan 

hospitaliti 

d. Menjelaskan alat untuk 

mengukur kepuasan 

pelanggan di dalam  

industri hospitaliti 

- Managing 

Costumer 
Satisfaction 

- Relationship Start 

Up Business                     

Pendahuluan 

a. Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan 

materi perkuliahan, 

dan penilaian 

perkuliahan 

b. Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c. Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -14 

Penyajian 

a. Menyampaikan materi 

perkuliahan 

pertemuan ke-14 

b. Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya 

(pertanyaan dari 

mahasiswa yang harus 

100 menit - A Chapter 13 

- A Chapter 14 

partisipasi 

kelas dan 
hasil kuis, 
presentasi, 

laporan 
tugas 



dijawab oleh dosen) 

baik secara lisan atau 

tertulis  untuk 

memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

c. Membagi tugas 

kelompok (5 orang 

per-group) bersifat 

take home dalam 

bentuk case study dan 

mendiskusikannya di 

kelas melalui 

pemaparan/ 

presentasi hasil tugas 

yang dilakukan oleh 

para mahasiswa 

Penutup 

Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya 

 

15  Mahasiswa mampu 

membuat 

perencanaan Start 

Up Business  

Setelah mengikuti mata 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan untuk mampu: 

a. Memahami perbedaan 

antara strategi Start Up 

Business hubungan dan 

- Start Up Business 
Planning 

 

Pendahuluan 

a Menjelaskan kontrak 

kuliah, cakupan 

materi perkuliahan, 

dan penilaian 

perkuliahan 

100 menit - A Chapter 16 partisipasi 
kelas dan 
hasil kuis, 
presentasi, 
laporan 
tugas 



strategi Start Up 

Business transaksional 

b. Mengidentifikasi 

komponen dari strategi 

Start Up Business 

hubungan 

c. Mengevaluasi konsep 

loyalitas dalam konteks 

hospitaliti 

d. Menganalisis peran 

sering program untuk 

tamu langganan pada 

jaringan hotel 

terkemuka 

e. Memahami konteks dan 

jenis perencanaan Start 

Up Business dalam 

organisasi hospitaliti 

f. Menggambarkan proses 

generik untuk 

merencanakan Start Up 

Business 

g. Melaksanakan penelitian 

yang diperlukan untuk 

mengembangkan 

rencana Start Up 

Business strategis 

h. Menjelaskan bagaimana 

b Menjelaskan tujuan 

perkuliahan 

c Menjelaskan 

kompetensi dasar dan 

indikator pertemuan 

ke -15 

Penyajian 

a. Menyampaikan materi 

perkuliahan 

pertemuan ke-15 

b. Menyajikan bahan 

pelajaran dalam                                

bentuk pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh mahasiswa atau 

sebaliknya 

(pertanyaan dari 

mahasiswa yang harus 

dijawab oleh dosen) 

baik secara lisan atau 

tertulis  untuk 

memperluas dan 

memperdalam 

penguasaan materi 

perkuliahan tersebut 

c. Membagi tugas 

kelompok (5 orang 

per-group) bersifat 



alat analisis digunakan 

untuk mengevaluasi 

bisnis hospitaliti dan 

situasi potensial saat ini 

i. Menyadari keterbatasan 

perencanaan Start Up 

Business, dan 

pentingnya kontigensi 

perencanaan  

take home dalam 

bentuk case study dan 

mendiskusikannya di 

kelas melalui 

pemaparan/ 

presentasi hasil tugas 

yang dilakukan oleh 

para mahasiswa 

Penutup 

Menginformasikan materi 

pertemuan selanjutnya 

16  FINAL EXAM FINAL EXAM FINAL EXAM GROUP PROJECT 

PRESENTATION 

FINAL 

EXAM 

FINAL EXAM FINAL 

EXAM 

 
 

 
Komposisi Penilaian  : 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Aspek Penilaian Prosentase 

Ujian Akhir 
Semester 

35% 

Ujian Tengah 
Semester 

30%  

Tugas Terstruktur 25% 

Keaktifan 
Mahasiswa 

 10% 

Komponen lain (jika 
ada) 

0% 

Total 100 % 
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