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ABSTRACT 

Equipment is a very necessary thing in a hotel, for a service. Therefore the 

room service department is very helful to service to guests at the restaurant, one 

of which is the waiter/ss in Hotel Vila Ombak “The main purpose of this papers is 

to know how important a role of completeness of restaurant equipment to 

supporting Food And Beverage Service of employess in serving guests. 

By the analysis and observasion it can be conclusion that restaurant 

equipment used by guest still lacking in terms of both quantity and type. Caused 

by less of understanding of the type restaurant equipment of employess especially 

For Food And Beverage Service, and the lack of application of the standart 

operating procedures to serve food to guest and table setting. This may be 

adversely affcets to the restaurant’s operational and image of the hotel. it is 

suggested to pay attention and add the restaurant equipment needed for the 

satisfaction of the hotel guest. 

ABSTRAK 

Perlengkapan adalah hal sangat dibutuhkan di sebuah hotel, untuk 

berjalanya suatu pelayanan. Oleh karena itu departemen Room Service sangat 

membantu pelayanan pada saat tamu di restoran, salah satunya adalah waiter dan 

waitress. “ Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang beberapa 

besar peranan peralatan kelengkapan restoran dalam menunjang oprassional di 

Food & Beverage Service dan kinerja karyawan yang baik  kepada tamu. 

Berdasarakan analisa dan hasil pengamatan di lapangan dapat di ambil 

kesimpulan bahwa peralatan yang di gunakan tamu masih kurang, baik dari segi 

jumlah dan sejenisnya. Hal ini di sebabkan kurangya permahaman tentang jenis-

jeninsya, serta kurangya penerapan standar oprasional procedure dalam penyajian 

makanan kepada tamu dan persiapan meja. Hal ini akan dapat berdampak kurang 

baik terhadap oprasional di restoran dan citra hotel. Sehingga di sarankan untuk 

memperhatikan dan menambah peralatan restoran yang di butuhkan untuk 

kepuasan tamu hotel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan 

dengan urusan dan kebutuhan seseorang melakukan perjalanan, perjalanan 

dilakukan karena didorong oleh berbagai tujuan atau kepentingan seperti berlibur, 

mengunjungi keluarga atau mett diluar kota. 

Perkembangan pariwisata di pulau Lombok sudah cukup pesat,  mengingat 

pulau nusantara yang letak geografisnya yang sangat strategis dan memiliki 

kekayaan alam yang sangat luas dalam upaya membangun pariwisata. Wisatawan 

yang dating ke Pulau Lombok semakin meningkat, khususnya pada kawasan 

tujuan  wisata yang sudah terkenal, seperti Gili Trawangan, Gili Meno,Gili Air, 

Gunung  Rinjani, Pantai Senggigi dan lain sebagainya. Disamping dapat 

menikmati keindahan alamnya, wisatawan yang berkunjung ke pulau Lombok 

juga bisa menikmati budaya dan keramahan dari masyarakat. Sebagaimana 

diketahui perekembangan pariwisata di Pulau Lombok terdapat dua kebudayaan 

besar yaitu kebudayaan tersebut memiliki acara ritual serta atraksi masing- masing 

yang meruapakan salah satu daya tarik utama untuk menarik minat wisatawan 

asing untuk berkunjung ke daerah ini. 
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Hotel merupakan tempat tinggal kedua bagi wisatawan, pada prinsipnya 

Hotel wajib memberikan pelayanan yang baik kepada tamu / konsumen, sehingga 

tamu / konsumen merasa puas dan nyaman tinggal di hotel, supaya pendapatan 

hotel semakin meningkat, untuk mencapai tujuan teresebut, maka ada kerja sama 

antar department harus baik. Seluruh departemen yang ada di hotel yaitu : Front 

Office department, Houskeeping department, Personalia departement, 

Engginering departement, Accounting departement, Security department,  

merupakan kesatuan utuh dalam mekanisme oprasional suatu hotel  dalam 

menghasilkan jasa pelayanan, untuk itulah di butuhkan karyawan yang  

berkualitas baik,guna dapat memuaskan tamu / konsumen. 

Salah satu hotel berbintang yang ada di Nusa Tenggara Barat tepatnya di  

Kabupaten Lombok Utara adalah Hotel Vila Ombak. Hotel Vila Ombak 

merupakan salah satu hotel berbintang 4 ( **** ) dan termasuk dalam jenis Resort 

Hotel. 

Food And Beverage Departemen merupakan department yang bertanggung 

jawab atas pengolahan, penyediaan, dan penyajian makanan dan minuman dimana 

hasil pemasukkan kedua setelah kamar, pada suatu hotel adalah pendapatan yang 

di hasilkan diri penyediaan fasilitas makanan dan minuman. 

Food And Beverage Service bertanggung jawab atas penyajian dan 

penjualan makanan yang di produksi oleh food and beverage product kepada tamu 

hotel, untuk itu di perlukan kerja sama anatar departemen atau bagaian mulai 

pengadaan bahan, proses penyediaan, sampai pelayanan. 
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Di dalam sebuah restoran peran seorang waiter dan waitress adalah untuk 

melayani tamu, memberikan kepuasan  yang baik kepada tamu, dengan cara kerja 

sama yang baik dan bekerja dalam organisasi yang memberikan pelayanan yang 

baik kepada para tamu, berbuat efisien, dan selalu mematuhi aturan atau peraturan 

yang dikeluarkan oleh menajemen. Didalam melaksanakan pelayanan  kepada 

tamu efisiensi kerja merupakan hal yang paling utama  yang di pergunakan dalam 

melaksanakan pekerjaan, misalnya perlatan atau perlengkapan yang digunakan, 

cara kerja, pelayanan kepada tamu hotel, hal ini adalah waktu yang dipergunakan 

dalam pelayanan dengan standar oprasional procedure. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dan pengamatan penulis 

selama terjun langsung ke lapanagan, maka penulis merumuskan masalah yang 

ditemukan selama melakukan praktek kerja lapangan di Hotel Vila Ombak  pada 

departement Food & Beverage service adalah “Peranan Waiter Dan Waitress 

Dalam Menyiapkan  Kelengkapan  Dinner Pada Seahorse Restaurant Di Hotel 

Vila Ombak. 

1.3.  Tujuan Dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan 

1. Mengetahui peranan  Waiter/Waitrees dalam menyiapkan 

kelengkapan  dinner pada seahorse restoran di hotel vila 

ombak. 

2. Mengetahui penyebab lambatnya persediaan peralatan di 

restoran. 
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1.3.2.  Manfaat  

a. Secara Teoritis 

Diharapkan hasil karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi ilmu 

pengetahuan tentang pariwisata dan perhotelan. 

b. Secara Peraktis 

1. Diharapkan hasil Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat bagi 

industry pariwisata khususnya perhotelan pada 

departemen  F & B Service. 

2. Dapat menambah informasi bagi pihak-pihak ataupun 

adik-adik tingkat untuk mengadakan penelitian khususnya 

pada departemen F & B Service. 

c. Secara Akademik 

Secara akdemik, karya tulis ilmiah ini merupakan dalah satu 

syarat  untuk mencapai Gelar Ahli Madya (Amd. Par) pada 

Program Studi Diploma III Pariwisata Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mataram. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSATAKA 

2.1 Pengertian Pariwisata 

Bila Pariwisata  dilihat sebagai suatu jenis usaha  yang memiliki nilai 

ekonomi, maka  pariwisata adalah sebagai suatu proses yang dapat menciptakan 

nilai tambah terhadap barang dan atau jasa sebagai satu kesatuan produk, baik 

yang nampak/ nyata ( tangible product ) dan yang tidak tampak/ tidak nyata 

(intangible product ). Kata Wisata berasal dari  bahasa Jawa kuno. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata itu tergolong verba ( kata kerja ) dan 

bermakna (1) bepergian bersama-sama ( untuk memperluas pengetahuan, 

bersenang-senang),dan  (2) piknik.  Dari kata wisata juga berbentuk kata  

pariwisata sebagai padanan kata bahasa inggris tourism. Kata pari dalam bahasa 

Jawa kuno bermakna ‘ semua ’, ‘segala’, ‘sekitar’, atau ‘sekeliling’. Maka 

pariwisata dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan 

wisata. 

1. Pariwisata didefinisikan dalam undang-undang Republik Indonesia No. 9, 

tahun 1990, sebagai berikut: 

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata 

serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Selanjutnya disebutkan 

bahwa: Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan 

menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan 

objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang 

terkait di bidang tersebut. 
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2. Menurut Mc. Intosh dan Goeldner (1984:4) mendefinisikan pariwisata 

adalah sekumpulan fenomena dan hubungan yang tumbuh dari interaksi 

antara para wisatawan (para pelancong), para pengusaha dengan 

pemerintah dan masyarakat tuan rumah. Interaksi itu terjadi dalam suatu 

proses dimana pemerintah dan masyarakat tuan rumah berusaha untuk 

mempengaruhi para wisatawan dan pengunjung lainya tersebut singgah 

ditempat/daerah atau negara yang mereka kunjungi. 

2.2 Pengertian Hotel 

a) Menurut Hotel Proprietors Act, 1956. Hotel adalah suatu perusahaan 

yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan 

makanan, minuman, dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang 

yang sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan 

jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya 

perjanjian khusus. 

b) Menurut Grolier Electronic Publishing Inc. (1995), menyebutkan 

bahwa:hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat 

menginap, makanan, dan pelayanan-pelayanan lain untuk umum. 

Selanjutnya dijelaskan oleh united States Lodging Industry bahwa hotel 

diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu: 

1. Transiet/City hotel adalah hotel yang lokasinya di tengah kota dengan 

jenis tamu yang menginap sebagian besar adalah untuk urusan bisnis 

turis. 
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2. Residental hotel adalah hotel yang pada dasarnya merupakan rumah-

rumah berbentuk apartmen dengan kamar-kamarnya dan disewakan 

secara bulanan atau tahunan. Residental hotel juga menyediakan 

kemudahan-kemudahan seperti layaknya hotel, seperti restoran, 

pelayanan room service dan pelayanan kebersihan kamar. 

3. Resort hotel adalah yang pada umumnya berlokasi di tempa-tempat di 

pinggir pantai rekreasi dan juga memiliki ruang serta fasilitas 

konferensi untuk tamu-tamunya. 

2.3 Klasifikasi Hotel 

Untuk dapat  memberikan informasi kepada para tamu yang akan menginap 

di hotel tentang standar fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing jenis  dan tpe 

hotel, maka departemen  Pariwisata , Pos  mengeluarkan suatu peraturan usahadan 

penggolongan hotel  (SK. No. KM 37 / PW.304/MPPT-86).  Penggolonganhotel 

tersebut ditandai  dengan bintang, yang disusun mulai dari hotel bintang 1 sampai  

dengan yang tertinggi adalah hotel bintang 5. 

Berdasarkan penggolongan hotel tersebut didasarkan pada unsur-unsur 

persyaratan sebagai berikut: 

 Fisik  

1. Hotel kecil, hotel dengan  25 kamar atau kurang. 

2. Hotel sedang, hotel yang memiliki lebih dari 25 dan kurang dari 

100 kamar 

3. Hotel Menengah, hotel dengan jumlah  kamar lebih dari100 dan 

kurang dari 300 kamar. 
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4. Hotel Besar, adalah hotel yang memiliki lebih dari 300 kamar. 

5. Kualitas, lokasi dan lingkungan bangunan 

6. Fasilitas yang tersedia untuk tamu,seperti ruang penerima 

tamu,dapur, toilet, dan telpon umum. 

7. Kualitas bangunan, yang dimaksud adalah bahan-bahan banguna=n 

yang dipergunakan, seperti kualitas lantai, dinding, termasuk juga 

tingkat kekedapan terhadap api, kekedapan suara yang datang dari 

luar ataupun dari dalam hotel. 

8. Tata letak ruang, dan ukuran ruang. 

 Oprasional/Manajemen 

1. Struktur organisasi dengan uraian tugas dan manual kerja secara 

tertulis bagi  masing-masing jabatan yang tercantum dalam 

organisasi. 

2. Tenaga kerja, spesialisasi dan tingkat pendidikan karyawan 

disesuaikan dengan persyaratan peraturan penggolongan hotel. 

 Pelayanan 

1. Keramah tamahan, sopan dan mengenakan pakaian seragam hotel. 

2. Pelayanan diberikan dengan mengacu pada kebutuhan-kebutuhan 

dan keinginan-keinginan tamu. 

3. Untuk hotel bintang 4 dan 5, pelayanan dibuka selama 24 jam. 
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2.4 Departemen-Departemen Dalam Hotel  

Bagian-bagian atau departemen yang terdapat dalam Hotel secara umum 

menurut teori (Agus Sulastiyono, 2011:63-186) adalah sebagai berikut : 

1) Front Office Department ( Departement kantor Depan ), front office 

departemen adalah bagaian yang bertugas menerima pesanan kamar, 

memberikan imformasi dan menerima atau menangani komplaint tamu 

masalah pembayaran tamu pada saat check-out 

2) Personalia Deparetement ( Departemen Personalia ) personalia 

departeme adalah department yang bertugas melaksanakan 

pemeliharaan dan pengadaaan tenaga kerja hotel, serta meningkatkan 

pengeahuan dan keterampilan karyawan. 

3) Food And Beveragae Service Department ( Department Makanan Dan 

Minuman ), food and beverage department adalah departemen yang 

bertugas menyediakan makanan dan minuman kepada tamu hotel 

ataupun tamu luar hotel. 

4) Housekeeping Departement  ( Departement Tata Graha ), Housekeeping 

Departement  adalah bagia yang bertugas memelihara kebersihan dan 

kelengkapan kamar tamu, restaurant,bar, dan tempat-tempat umum 

yang ada di hotel termasuk tempat karyawan. 

5) Accounting Departemen ( Accounting Departement ) Accounting 

Departement  adalah department yang bertugas mengelola keuangan, 

baik pengeluaran maupun pendapatan hotel. 
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6) Marketing Departement( Departement Pemasaran ), Marketing 

Departement  adalah department yang bertugas melaksanakan pemasran 

atau penjualan product hotel dan promosi. 

7) Engineering Departement ( Departement Tehnik ), Enggineering 

Departement adalah department yang bertugas melaksanakan 

perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas-fasilitas hotel 

lainya. 

8) Scurity Departement  ( Departement Keamanan ), Scurity Departement   

department yang bertugas memelihara dan menjaga keamanan serta 

ketertiban baik di dalam maupun diluar hotel. 

2.5  Pengertian  Strategi 

1) Menurut Porter ( Rangkai 2004 : 4 ) alat yang sangat penting untuk 

mencapai keunggulan bersaing. Sedangkan menurut Hamel dan 

Pharalad ( rangkuti 2004 :4 ) strategi merupakan tindakan yang bersifat 

incremental ( senantiasa meningkatkan ) dan terus menerus dan 

dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh 

pelanggan di masa depan. Strategi pemasaran menurut ( Philip 2004:81 

) strategi pemasaran adalah pola piker pemasaran yang akan digunakan 

untuk mencapai tujuan pemasaranya. 

2) Menurut A. Halim strategi merupakan suatu cara dimana sebuah 

lembaga atau organisasi mencapai suatu tujuan sesuai dengan peluang 

dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan 

sumber daya. 
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3) Menurut Lynch dalam Wibisno ( 2006,p.50-51 ) strategi perusahaan 

merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau 

kebijakan perusahaan dengan serangkaian tindakan dalam sebuah 

pernyataan yang saling mengingkat. 

2.6 Pengertian Waiter/Waitress 

  Menurut Marsum WA, Siti F. (2016) Waiter/waitress  adalah seorang 

pelayan atau pramusaji yang ada di setiap restorant yang mempunyai tugas dan 

tanggung jawab melayani kebutuhan makanan dan minuman secara propesional 

bagi para pelanggan restoran. Dengan berkomunikasi yang baik  dengan para 

pelanggan, seorang waiter/waitress  dapat mendeteksi keinginan dan kebutuhan 

para pelanggan dan segera mewujudkanya. Oleh karean itu, pramusaji restoran 

dapat melayani kebutuhan makanan dan minum para tamu dengan baik dan 

memuaskan.  

2.7 Pengertian dan Jenis-jenis Restoran 

1. Pengertian Restoran 

Asal kata restoran berasal dari kata “restore” yang artinya mengembalikan 

atau memperbaiki, yang maksudnya setelah kita bekerja dan berjalan menuju 

rumah untuk menambah kalori yang telah hilang dengan dengan mengunjungi 

suatu tempat untuk makanan dan minum, yang artinya pengembalian atau 

pemulangan dari kata restoration yang kemudian berubah menjadi kata restaurant 

dalam bahasa inggris dan bahasa indonesia menjadi restoran. 

Reatoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi 

dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan 
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penyajian  di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah  dengan tujuan 

memperoleh keuntungan dan laba ( Permen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 

11 Tahun 2014 ). 

2. Jenis-jenis Restoran 

Berdasarkan kegiatan dan makanan atau minuman yang disajikan, restoraan 

diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut ( Atmodjo, 2005 ) 

1. A’la Carte Restaurant 

 Adalah suatu restaurant yang telah mendapatkan izin untuk menjual 

makanan lengkap dengan banyak variasi di mana tamu bebas memilih 

sendiri makanan yang mereka inginkan. 

2. Table D’hote Restaurant 

  Adalah suatu restaurant yang khusus menjual menu yang lengkap dari 

hidangan pembuka sampai hidangan penutup dengan harga yang sudah 

ditetapkan. 

3. Cafeteria atau Cafe 

  Adalah suatu restaurant yang mengutamakan pejualan cake, 

sandwich, coffee dan tea.Pilihan makanannya terbatas dan tidak 

menjual minuman yang beralkohol. 

4. Canteen 

  Adalah suatu restaurant yang diperuntukkan kepada para pekerja dan 

pelajar, di mana di restaurant ini mereka bisa mendapatkan makan pagi, 

makan siang, makan malam dan coffee break. 
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5. Continental Restaurant 

  Adalah suatu  restaurant  yang menyediakan 

hidangan continental dengan pelayanan yang megah atau elaborate, 

Adapun hidangan yang termasuk dalam continental food adalah chicken 

salad hawaiian, black papper steak dan fillet fish meuniere. 

6. Carvery 

  Adalah suatu restaurant yang menyediakan hidangan yang di panggang, 

di mana pada restaurant ini para tamu dapat mengiris sendiri hidangan 

panggang sebanyak yang mereka inginkan dengan harga yang sudah 

ditetapkan 

7. Dining Room 

  Adalah suatu restaurant yang terdapat di hotel kecil, motel 

atau inn dengan harga yang lebih ekonomis dibandingkan 

dengan restaurant yang ada di hotel bintang 3, tetapi restaurant ini 

terbuka bagi para tamu dari luar hotel. 

8. Discotheque 

Adalah suatu restaurant yang hanya menyediakan makanan ringan, di 

mana pada restaurant ini tamu dapat menikmati makanan ringan 

ditemani dengan alunan musik. 

9. Fish and Chip Shop 

  Adalah suatu restaurant yang menyediakan berbagai macam kripik 

(chips) dan ikan goreng. 
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10. Grill Room (Rotisserie) 

   Adalah suatu restaurant yangmenyediakan berbagai macam daging 

panggang. Pada umumnya antara restaurant dengan dapur dibatasi oleh 

sekat dinding kaca sehingga para tamu dapat memilih sendiri potongan 

daging yang dikehendaki serta para tamu dapat melihat bagaimana 

proses pembuatan makanan tersebut. 

2.8 Macam-Macam Pelayanan 

 Pelayanan adalah tata cara melayani atau menjamu seseorang dengan 

menghidangkan makanan dan minuman dan menghendaki keinginanya, berikut 

macam-macam pelayanan yang ada adi restoran 

 Menurut Marsum WA. Siti F (2016),  macam-macam pelayanan dibagi 

menjadi (4) empat macam yakni: 

1) Table Service adalah suatu system pelayanan diamana tamu duduk  di 

kursi menghadap meja makan. Kemudian makanan dan minuman 

diantarkan dan disajikan. 

2) Counter Service ialah suatu system pelayanan diamana para tamu 

datang,lalu duduk di Counter,  apapbila makanan dan minuman yang 

dipesanya sudah siap, maka akan disajikan kepada tamu di atas 

Counter. Petugas yang menyajikan bisa waiter  ataupun juru masaknya. 

Pelayanan ini lebih praktis, hemat tenaga,dan waktu. 

3) Self Service / Buffe Service  adalah suatu system pelayanan restoran 

dimana semua makanan secara lengkap ( hidanagan pembuka sup, 

hhidangan utama,hidangan penutup ) telah tertata dan diatur rapi diatas 
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meja hiding atau meja prasmanan.  Para tamu secara bebas mengambil 

sendiri  hidanganya sesuai selera. 

4) Carry out Service lebih dengan kenal take out service  yaitu system 

pelayanan dimana tamu datng untuk membeli makanan yang telah siap 

ataupun telah disiapkan terlebih dahulu dalam kotak untuk dibawa 

pergi. Jadi makanan tidak dinikmati di tempat. Sumber 

2.9 Pengertian Dan Jenis-Jenis Menu 

 Pengertian menu adalah hidangan makanan yang disajikan dalam suatu 

acara makan, baik makan pagi, saing ataupun malam. Bisa juga diartikan  sebagai 

daftar makanan yang dihubungakan dengan kartu, kertas atau media lain dimana 

daftar makanan itu tertulis. ( diambil dari buku pengetahuan pelayanan restoran ). 

Menurut Marsum WA, Siti F. ( 2016) Pada umumnya menu dapat dibagi 

menjadi 5 macam, yakni: 

1) Menu A’la Carte ialah susunan menu dimana setiap makanan yang 

dicantumkan disertai  dengan harga sendiri. 

2) Menu Table d’hote ialah susunan hidangan lengkap ( Complete meal 

dengan satu harga ). 

3) Menu Pesta Perjamuan Khusus disebut juga Special Party menu. Menu 

khusus ini digunakan untuk jamuan atau pesta khusus yang ditandai  

oleh adanya  hidnagan khusus pula. 

4) Breakfast menu menu hidangan  disusun dengan menggabungakan 

beberapa kelompok atau jenis makanan,yakni : Fruit or fruit juice, 

Eggs, Meat, Bread, Preserves, Beverage,Cereal. 

5) Buffet menu memiliki makna yang sama dengan prasmanan, dimana 

makanan ditata rapi diatas pinggan besar dan dipanjangkan diatas meja 
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panjang ( Long Table ). Jumlah dan jenis makanan yang dihidangkan 

sangat tergantung pada jumlah tamu. 

2.10 Standar Operational Procedure 

A. Pengertian Standar Operasional Procedure: 

1. Suatu standar pedoman tertulis yang digunakan untuk mendorong dan 

menggerakkan  suatu kelompok untuk mencapai tujuan. 

2.  Tatacara atasu tahapan yang dilakukan dan yang harus di lalui untuk 

menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. 

B. Tujuan Standar Operasional Procedure: 

1. Agar petugas atau pegawai menjaga konsistensi dan kinerja dalam 

organisasi atau unit kerja. 

2. Agar tahu dengan jelas peran dan fungsi tipa-tiap posisi dalam 

organisasi. 

3. Memperjelas alur tugas, wewenang  dan tanggung jawab 

petugas/pegawai terkait. 

4. Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai  dari mal praktik 

atau kesalahan administrasi lain. 

5. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan dan ineffisiensi. 

C. Fungsi Standar Oprasional Procedure: 

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja. 

2. Sebagai dasar hukum bila terjadi peyimpangan. 

3. Mengetahui dengan jelas hambatan yang ada sehingga mudah diacak. 

4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dan bekerja. 

Berikut Standar Operasional Procedure yang dilakukan dalam menyiapkan 

kelengkapan dinner pada seahorse restoran Di Hotelo Vila Ombak: 
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2.11 Standar Oprasiomal Procedure Pada Seahorse Restaurant 

1. Setting For Dinner ( menyiapkan Dinner ) 

A. Wipe the table with a wet cloth and check the table in good condition ( 

Lap meja dengan kain basah dan cek kondisi meja dalam keadaan 

bagus.)  

B. Take the clean equipment from the service station.  ( Ambil peralatan 

yang bersih dari tempat penyimpanan ). 

C. Make sure your hand is clean before taking the clean equipment ( 

Pastikan tanganmu bersih sebelum mengambil peralatan yang bersih  ). 

D. Always cek and double the cleanliness of the equipment, cutlery is 

well-polished, napkin in good condition and no spot, glass is clean. ( 

Selalu cek dan cek lagi kebersihan semua perlengkapan, peralatan 

makan telah di lap, serbet dalam kondisi yang bagus dan tidak ada 

bekas kotor, gelas bersih. ) 

E. Place the condiment and accessories on the centre of table such as salt 

and pepper shaker, flower vase, table number, astray etc  ( Letakkan 

peralatan penunjang dan hiasan di tengah meja seperti tempat garam 

dan merica, pot bunga, nomor meja, asbak )   

F.  Place the napkin with the Nice Folding. ( Letakkan lipatan napkin 

dengan Lipatan Yang Bagus ). 

2. polishing Cutleries ( membersihkan cutleries ) 

A. Pick up the washed cutlery from the dishwashing area and deliver the 

items to the polishing area by using racks or trays ( Ambil peralatan 
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makan yang telah di cuci dari tempat pencucian dan bawa ke area 

belakang restoran dengan menggunakan rak/pinggan ). 

B. Prepare hot water in stainless steel pot, put the lemon sliced and cutlery 

into the hot water and polish them using the polish cloth.  ( Siapkan air 

panas di dalam tempat anti karat, masukkan jeruk lemon dan peralatan 

makan ke dalamnya dan keringkan dengan kain lap ) 

C.  Check all the cutlery for any damage, bends, or scratches ( Cek setiap 

peralatan makan jika ada yang rusak, bengkok atau tergores ).  

D. Hold with cleaning cloth after polishing and deliver them to the service 

station using the appropriate trays. ( Pegang dengan kain lap setelah di 

lap dan bawa ke station depan dengan menggunakan pinggan ).  

E.  Make sure all cutlery is stacked neatly in the assigned service station 

drawers.  ( Pastikan semua peralatan makan di susun dengan rapi sesuai 

dengan jenisnya di masingmasing laci station ). 

3. Polishing Glassware 

A. Pick up the washed glassware from the shelves located at dishwashing 

area and deliver them to the polishing area by using glass rack.  ( Ambil 

dari tempat penyimpanan dan bawa ke area belakang restoran dengan 

menggunakan rak gelas ). 

B.  Prepare hot water in stainless steel, put the lemon slice inside, steam 

in/over the glass and polish them using the polishing cloth (  Siapkan air 

panas dalam tempat anti karat, masukkan jeruk lemon, embunkan gelas 

diatasnya, dan lap dengan kain lap )  
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C.  Check the glasses for chips, scratches, lipstick mark, etc.  ( Cek gelas 

jika ada yang gumpil, retak, bekas lipstick dan lain sebagainya ). 

D.  Hold the glass by stem or base with polishing cloth after it has been 

polished.   ( Pegang kaki gelas atau bawahnya ketika selesai mengelap 

).  

E.  Deliver the polished glasses to the service station using the appropriate 

trays. ( Antar gelas yang telah dilap ke station menggunakan pinggan 

yang sesuai ). 

4. Presenting The Menu ( Mengelurakan menu ) 

A. Menu is clean and presentable. ( Daftar minuman harus bersih dan 

berpenampilan bagus ) 

B. Prepare one menu for each guest. (  Siapkan satu daftar makanan untuk 

setiap tamu ) 

C. Ensure menus are clean and spotless. ( Pastikan bahwa daftar makanan 

dalam keadaan bersih ). 

D. Open menu and present on right hand side of the guest.  ( Buka daftar 

makanan dan berikan kepada tamu dari sebelah kanan )  

E. Do not distributing the menus at the same place. We have to attend to 

individual guests when presenting the menus. ( Jangan membagikan 

daftar makanan dalam satu tempat. Kita harus mendekati setiap tamu 

ketika memberikan daftar makanan ) 
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F. Present ladies first and clockwise, host last  Say, “This is our menu, 

Sir/Madam. ( Berikan kepada wanita terlebih dahulu, tuan rumah 

terakhir .Katakan, ”Ini daftar makanannya Pak/bu ). 

G. Inform not available items or any special today, “Sir/madam, I would 

like to inform you that today we don’t have  (not available items) or  

Would you like try our “Special of the Day”, Sir/Madam. ( Beritahukan 

tentang makanan yang tidak tersedia hari ini atau makanan spesial hari 

ini. “Pak/bu, Saya mau memberitahukan bahwa hari ini kita tidak punya 

(nama makanan yang tidak ada)” atau “Apakah anda mau mencoba 

“speclal of the day” kami hari ini, Pak/Bu ). 

5. Mice En Place ( meletakkan barang pada tempatnya ) 

A. Collect all the sauce bottles and transfer the contents bottle to bottle 

until full but do not mix brands. ( Ambil semua botol saos dan 

pindahkan isinya ke botol saos yang lain sampai penuh tetapi jangan di 

campur dengan merek lain ) 

B.  Wipe the top with wet cloth and the entire bottle if dirty. (  Lap bagian 

atas dengan kain basah dan seluruh botol kalau kotor ).  

C.  Prepare hot water in a stainless steel pot, put all the sauce bottle caps 

into hot water for about 5 minutes. Take out the caps and wipe them 

with a clean wipe cloth and polish them with a dry cloth. ( Siapkan air 

panas di dalam tempat anti karat, masukkan tutup botol saos ke dalam 

air panas, tunggu sekitar 5 menit. Kemudian angkat tututp botol, lap 

dengan kain lap dan keringkan dengan kain kering ) . 
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D.  Deliver the bottles to the service station after cleaning. ( Bawa botol 

saos ke station pelayanan setelah di bersihkan ) 

E.  Salt and pepper set (cruet set) checking daily and weekly  ( 

Pemeriksaan setiap hari atau sekali seminggu terhadap tempat garam 

dan merica ) 

F. Collect all the salt and pepper container in one place, remove the caps 

and clean the exterior of the container ( Kumpulkan semua tempat 

garam dan merica di dalam satu tempat, buka tutupnya dan bersihkan 

bagian luarnya ) 

G. Refill with new salt or pepper until 90% full. No salt or pepper 

containers shall have less than half of its capacity. ( Isi kembali dengan 

garam dan merica yang baru sampai 90% terisi. Tempat garam dan 

merica jangan sampai terisi kurang dari setengahnya ). 

H. Wipe and polish the tops and caps, make sure it cleans. ( Lap dan 

bersihkan bagian atasnya, pastikan benar-benar bersih ).  

I. Once a week or as necessary, emptied all the salt and pepper container, 

wipe the container with wet cloth and polish with dry cloth. Dry any 

damp salt near the heat in the kitchen. Refill the container with salt & 

pepper and deliver them to the service station after cleaning.  ( Setiap 

seminggu sekali atau sesuai keperluan, kosongkan semua tempat garam 

dan merica, lap bagian dalamnya dengan kain basah dan keringkan 

dengan kain kering. Panaskan sisa dari garam, letakkan di dekat 
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pemanas di dapur. Isi kembali tempat garam dan merica sesuai dengan 

standard an kirim kembali ke station pelayanan ). 

J. Napkin Folding Lipatan serbet. 

K. Pick up fresh napkins from the linen room during the authorized hours, 

twice a day .  ( Ambil kain serbet yang bersih dari ruang kain pada jam 

yang telah ditentukan, dua kali sehari ). 

L. Fold the napkins in a designated shape according to the Manager’s or 

Supervisor’s instructions. ( Lipat kain serbet sesuai dengan bentuk yang 

telah di tentukan oleh Manajer atau Penyelia ). 

M. Deliver to the service station after folding. ( Bawa ke station 

pelayanan setelah di lipat ). 

N. Fill up the service station and bring the following items according to the 

established  par stock : ( Isi station pelayanan dan bawa semua jenis 

perlengkapan yang di perlukan sesuai dengan jumlah stoknya ). 

O. Water goblets  Gelas air. 

P. Service trays Pinggan 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM 

3.1 Sejarah Singkat Hotel Vila Ombak 

Hotel Vila Ombak sebelumnya hanya diperuntukan untuk tempat pertemuan 

atau tempat peristirahatan para rekanan bisnis dari pemilik hotel dan akhirnya 

berkembang menjadi salah satu bisnis akomodasi atau tempat penginapan yang 

menjadi salah satu pelengkap dari penunjang sarana pariwisata. 

Hotel Vila Ombak berdiri tahun 1997 tepatnya pada awal bulan Juni tahun 

1997, dengan hanya memiliki 12 unit lumbung dan I unit restaurant yang 

bekapasitas 50 seat dengan memiliki standard international ( Yang dimaksud 

standard  international adalah memiliki  standard  equipment, 

service,menu/makanan sesuai dengan hotel yang berlaku ). 

Nama Hotel ini sebelumnya bukan Vila Ombak akan tetapi pemiliknya 

merencanakan agar nama Hotel ini di sesuaikan dengan areal di mana Hotel ini di 

bangun dan akhirnya pada saat itu nama Hotel ini di putuskan bernama “ HOTEL 

VILLA KUDA LAUT “ karena berada di salah satu pulau ( Gili ) yang berada di 

antara pulau Bali dan Lombok yang di ikuti oleh Gili Meno dan Gili Air. 

Nama Vila Ombak di putuskan sebagai nama hotel ini karena pada saat itu 

Nama Villa Kuda Laut kurang di kenal dan tamu merasa sebutan tersebut agak 

panjang sehingga atas pertimbangan tersebut pemilik hotel ini merubah nama 

Hotel Villa Kuda Laut menjadi Hotel Vila Ombak sampai sekarang.  
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3.1.1 Lokasi Hotel Vila Ombak  

Lokasi atau tempat Hotel Vila Ombak adalah di Gili Trawangan,dengan luas 

areal keseluruhannya 6 hektar.Untuk masalah tempat Pariwisata atau tempat 

kunjungan Wisatawan baik Domistik maupun Manca Negara yang terkenal pada 

saat ini adalah selain Pulau Bali yang lebih dikenal dengan Pulau Dewata, dan 

Pulau Lombok yang biasanya tempat pariwisata dikenal adalah di Kawasan 

Senggigi, tetapi jangan lupa bahwa di Pulau Lombok selain senggigi bahwa ada 

tiga Gili yaitu Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air, ketiga Gili tersebut 

merupakan tempat kunjungan Wisatawan dari Domistik maupun Manca Negara 

terutama Gili Trawangan, dan beberapa Hotel yang ada di sekitarnya. 

Konsep bangunan Hotel yang di miliki oleh Hotel Vila Ombak bernuansa 

lumbung dan akhirnya menjadi salah satu maskot bisnis yang dimiliki oleh para 

pemilik hotel tersebut.  

Mengapa para pemiliki Hotel Vila Ombak memilih konsep bangunan hotel 

bernuansa lumbung? ini dikarenakan lumbung merupakan wadah / tempat 

penyimpanan padi dan padi merupakan salah satu nilai pokok utama dari bagian 

hidup manusia begitu pula lumbung hotel yang dimiliki oleh Hotel Vila Ombak 

merupakan salah satu nilai pokok yang menjadi bagian dari ciri khas hotel 

tersebut. 

Tepatnya pada bulan Agustus 1997 Hotel Vila Ombak mulai soft opening 

dengan menjalankan operational sesuai standard yang ada pada saat itu dengan 

kapasitas 24 kamar dan memperkerjakan 40 orang karyawan.  
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Planning serta rencana pengembangan yang dimiliki oleh Hotel Vila Ombak 

melalui system pengembangan bertahap dimana disesuaikan dengan 

berkembangnya pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan 

Gili Trawangan pada khususnya. 

Penambahan fasilitas dan peningkatan service terus dilakukan sehingga 

Hotel Vila Ombak semakin lama semakin di kenal dan semakin ramai di kunjungi 

oleh para wisatawan baik domistik maupun manca negara. 

Kemudian tepat pada tanggal 31 Oktober 1998 Hotel Vila Ombak 

melakukan Grand Opening dan sebelum acara puncak dan peresmian Hotel Vila 

Ombak melakukan bakti sosial dengan melibatkan seluruh masyarakat Gili 

Trawangan untuk membersihkan lingkungan yang di lanjutkan dengan acara 

peresmian Hotel Vila Ombak oleh Bapak Bupati Lombok Barat, Drs.H.Mujitahid 

( yang menjabat bupati saat itu )  

Acara Grand Opening ini selain di hadiri oleh para pejabat Lombok Barat 

juga di hadiri oleh perwakilan – perwakilan dari Travel Agent dan perhotelan dari 

wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali. Pada acara ini juga di umumkan dan 

sekaligus pembagian hadiah bagi para pemenang open turnamen Vila Ombak Cup 

I dan lomba hias cidomo.  

Dua tahun setelah Grand Opening Hotel Vila Ombak bukan lagi berstatus 

perorangan, melainkan berstatus “ PMA” ( Penanaman Modal Asing) yaitu : 

Indonesia & German, sehingga Hotel Vila Ombak pada saat ini sudah dikenal di 

Manca Negara terutama di Asia, German dan Italy. Hotel Vila Ombak 

mengadakan system Kerja sama dengan Stasiun TV Swasta ( Trans TV) dan dari 
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Luar Negeri yaitu dari Singapura dengan maksud untuk meliput aktivitas 

operasional hotel yang akan disiarkan sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditentukan oleh masing – masing Stasiun TV tersebut dengan tema Pariwisata.  

Dalam sejarah perjalanan operasionalnya Hotel Vila Ombak semakin 

melebarkan sayap bisnisnya dengan membangun tambahan kamar hotel dan 

fasilitas – fasilitas pendukung lainnya Adapun tahap – tahapan yang dilakukan 

sebagai berikut; 

TAHAP I  : 

Tahun 1998, saat ini Hotel Vila Ombak memiliki top management yaitu 

Hotel Consultant, Executive Sales and Marketing Consultant dan General 

Manager yang kemudian di dukung oleh beberapa departemen sebagaimana hotel 

– hotel yang lainnya. 

Kemudian pada tahun ini Hotel Vila Ombak menambah pengembangan 

yaitu berupa kamar sebanyak 12 unit bungalow, penambahan fasilitas hotel yaitu 

berupa VODA (Vila Ombak Diving Academi )  dan Spa & Massage, penambahan 

fasilitas yang ada di-kamar baik penambahan sarana informasi & komunikasi  

yaitu berupa PABX system dan Computerisasi , penambahan bangunan 

perkantoran , penambahan bangunan tempat tinggal untuk karyawan serta di ikuti 

oleh penambahan sumber daya manusia. 

TAHAP II  : 

Dilakukan tahun 1999 dengan melakukan pengembangan dalam 

penambahan jumlah kamar sebanyak 12 unit lumbung yaitu type kamar Delux 

Lumbung Hut, penambahan fasilitas hotel yaitu I unit kolam renang dengan 
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memiliki konstruksi 3 level , penambahan I unit Pool Bar, penambahan 1 unit 

Lobby. 

TAHAP III : 

Dilakukan tahun 2000 dengan membangun sarana computerisasi dengan 

mempergunakan sytem jaringan luar yaitu berupa NETWORK dengan 

mempergunakan jaringan Hotel System. 

TAHAP IV : 

Dilakukan tahun 2001 dengan membangun sarana kesehatan yaitu berupa 

klinik dan tempat peribadahan untuk karyawan Muslim yaitu Musholla Al-Ikhlas. 

TAHAP V : 

Dilakukan tahun 2002 berupa penambahan jumlah kamar sebanyak 24 unit 

yaitu type kamar Delux Ombak Room ( DOR ) penambahan fasilitas hotel berupa 

I unit rumah joglo yang bisa di pergunakan untuk sarana rilex ( santai ) bagi para 

tamu hotel kemudian di tambahkan juga dengan fasilitas 1 unit Restaurant yaitu 

Beach Restaurant dan 1 unit Bar yaitu Beach Bar.Kemudian pada tahun yang 

bersamaan ( 2002 ) dalam melaksanakan tugas Payroll penggajian karyawan 

sudah mulai mempergunakan System Link Program dari BCA, cukup karyawan 

menyerahkan No. Rekening saja, dan pada saat akhir bulan gaji sudah bisa di 

terima melalui  ATM BCA. 
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TAHAP VI : 

Dilakukan tahun 2003 adanya beberapa penambahan antara lain : 

 Penambahan tempat Grill & Pizza  

 Mengadakan Renovasi atau perbaikan perubahan Bungalow dengan 

disetting kamar yang lebih luas dan cantik penampilannya dan juga 

dengan berbagai pariasi yang lebih unik bila dibandingkan dengan 

kamar yang sebelumnya apalagi atapnya mempergunakan Sirap, jadi 

kelihatanya lebih bagus daripada mempergunakan ilalang. 

 Membuat Lapangan Volly Pantai  sebagai fasilitas untuk tamu – tamu 

yang menginap di Hotel Vila Ombak.  

 Adanya Perubahan Garden ( land Scape ) dengan mendatangkan 

Consultan dari Bali yang sudah berpengalaman di bidang land scape 

sehingga Garden pada saat ini lebih bagus dari yang sebelumnya, 

disamping tamu yang menginap di Hotel Vila Ombak merasa nyaman 

dan sejuk, untuk menginap di Hotel Vila Ombak sehingga banyak yang 

ingin menambah waktu liburannya di Hotel Vila Ombak Gili 

Trawangan. 

 Membuat pagar keliling areal hotel dengan mempergunakan bambu 

yang sudah kering dan diplitur supaya kelihatan lebih mengkilat dan 

lebih tahan dari serangga – serangga perusak . 

 Membuat tempat Musik (Stage) di pantai yang akan digunakan untuk 

mengadakan Live Music setiap malam   
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 Perluasan Restaurant di pantai yaitu dengan penambahan pemasangan 

Biss – Biss yang gunanya untuk penangkal air laut pasang atau untuk 

penangkal apabila terjadi gelombang yang besar.  

 Membangun Lounge Beach atau tempat penyambutan tamu, apabila 

tamu baru datang ke Hotel Vila Ombak. 

 Membuat Meeting Room dengan kapasitas 80 - 100 orang 

 Membuat Dining Room 

 Renovasi Bungalow 

 Adanya penambahan Lesehan Beach Restaurant yang biasanya 

dipergunakan untuk acara Weeding Party. 
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3.2 Struktur Organisasi Hotel Vila Ombak 

General 
Manager  

Asst   

Dos 

Sales  

Manager 

FO 

Manager 

FO 

Coord 

Exc. 

Houskeeping 

Asst. 

Exc. 
Houskeepin

g 

F & B 
Service 

Manager 

Asst. Bar 
& Rest 

Manager 

Exc. 
Chief 

Sous  

Chief 

Chief  

Acc 
Asst. 
Chief 

 

 IT 

Manager 

Purch 

Manager 

 Chief  

Eng 
Asst 

Chief 
Eng 

HR/GA 

Manager 

Chieef 

Security 

Exc. 
Assistant 
Manager  

Exc. 
Secretary 
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3.3  Job Description 

1. General Manager 

a. Bertanggungjawab atas kelancaran operasional hotel yang dipimpin 

serta mampu memperkirakan dan mengatasi kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi pada hotel yang dipimpinnya.  

b. Mengontrol dan mengawasi pekerjaan para staf yang memungkinkan 

semua pekerjaan sudah dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan 

Standar Operasional hotel 

c. Membuat aturan, kebijakan dan keputusan dengan prosedur operasional 

hotel 

d. Bekerja sama dengan maneger-maneger depertemen lain untuk 

mengkoordinasikan aktivitas hotel.  

e. Membuat keputusan dan membuat rencana kerja  

f. Melakukan  interview  terhadap kemampuan kerja setaf untuk 

memberikan kenaikan jabatan 

g. Melakukan komonikasi yang baik dengan para maneger-maneger lainya 

serta depertement-depertement masing-masing bagian agar dapat 

bekerja sama dengan baik.  

h. Membuat aturan, kebijakan dan keputusan dalam perosudur operasional 

hotel.  

i. Member keterangan, arahan dan petunjuk mengenai perosudur kerja 

yang baik 
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2. Executive Assistant Manager 

a. Membantu General Manager khususnya dalam hal administrasi. 

b. Menemani/mendampingi General Manager di saat tugas- tugas ekstren 

yang bertanggung jawab terhadap General Manager. 

c. Membantu General Manager dalam mengelola dan mengatur Hotel 

Management 

d. Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada General Manager. 

e. Menerima laporan dari masing-masing departement heads. 

f. Mengatur dan memonnitor oprasional pada aktivitas hotel. 

g. Pengganti General Manager sementara jika sewaktu-waktu GM                   

tidak ada di tempat ( M O D ) 

3. Executive Secretary 

Jabaran tugas dan tanggung jawab seorang Executive Secretary adalah. 

a. Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada General Manager. 

b. Melaksanakan dan menangani masalah administrasi dan penyimpanan 

arsiip secara sistematis. 

c. Menerima dan menyampaikan telepon yang masuk. 

d. Membuat dan merencanakan jadwal manager On Duty. 

e. Melaksanakan perintah General Manager mengenai operasional hotel. 

f. Mewakili General Manager dalam melakukan pertemuan dengan Client 

atau Customer dalam usaha untuk meningkatkan penjualan fasilitas 

hotel. 
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4. Director Of Sales 

Jabaran tugas dan tanggung jawab Director Of Sales adalah : 

a. Bertanggung jawab atas upaya promosi penjualan atau pemasaran guna 

meningkatkan tingkat hunian kamar. 

b. Membawakan citra yang terbaik hotel di dalam kesempatan  dan 

penampilan baik dalam negeri maupun luar negeri. 

c. Mempersiapkan data untuk pembuatan anggaran penjualan atau 

pemasaran termasuk jadwal promosi dan jadwal penjualan. 

5. Front Office Manager 

 Jabaran tanggung jawab Front Office Manager adalah : 

a. Membuat jadwal kerja karyawan lebih khusus di Front Office 

Department. 

b. Membuat statistik daftar tamu serta membuat laporannya. 

c. Mengamati dengan rutin standar service mengenai penerimaan tamu. 

d. Menyusun rencana anggaran dan mengatasi masalah-masalah yang 

terjadi. 

e. Memelihara hubungan baik dengan tamu hotel dan memelihara 

lingkungan kerja yang nyaman. 

f. Mengadakan rapat secara rutin minimal sekali dalam satu satu bulan 

g. .Melakukan rekomendasi terkait dengan penyesuaian tarif kamar hotel. 

h. Melayani tamu VIP atau VVIP dalam pemberian diskon dan harga 

spesial. 

i. Merumuskan pengendalian biaya operasional. 
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j. Mentaati dan mematuhi peraturan hotel 

k. .Melaksanakan tugas selain tugas pokok sesuai dengan perintah atasan. 

6. Executive Housekeeper 

a. Menetapkan tugas-tugas atau memindahkan, membina/mengawasi 

seluruh aktivitas karyawan bawahanya agar tugas dan tanggung jawab 

mereka dapat berjalan dengan baik. 

b. Memelihara dan mempertahankan serta mengontrol secara rutin Service 

, standart,quality, dari kamar dan area hotel. 

c. Mengecek linen-linen yang rusak atau linen yang masih layak di pakai. 

7. Assistant Housekeeper  

a. Membantu pekerjaan dari  Exc. Housekeeper 

b. Mewakili ketika Exc. Housekeeper tidak dapat menghadiri undangan 

meeting. 

c. Menangani masalah-masalah yang muncul yang berhubungan dengan 

kinerja bawahan. 

d. Menyusun laporan terhadap kinerja pegawai di  Housekeeping 

departement  kepada Exc. Housekeeping 

8. Executive Chef 

Jabaran tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Executive Chef adalah.  

a. Membuat perencanaan menu. 

b. Mengawasi dan mengecek persediaan bahan-bahan yang diperlukan di 

kitchen. 

c. Menjaga standar mutu makanan. 
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d. Menjaga standar foof cost.  

e. Menyusun program kerja. 

f. Memberikan bimbingan kepada staff di F&B Product. 

g. Mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan supplier. 

h. Menjalin koordinasi yang baik dengan F&B Manager terutama apabila 

ada special function. 

9. Chef Enginering  

Jabaran tugas dan tanggung jawab Chef Enginering adalah : 

a. Bertanggung jawab atas semua kelancaran di Enginering operation. 

b. Menyiapkan laporan yang diperlukan. 

c. Meatih dan mengawasi staff bawahan agar bekerja secara efisien dan 

efektif. 

d. Memeriksa dan mengawasi bahwa seluruh work order dari semua 

departemen telah diatasi dengan baik. 

e. Memelihara kebersihan maupun kesiapan mesin-mesin hotel secara 

teratur agar dapat dipastikan beroperasi dengan baik dan maksimal. 

f. Menangani masalah listrik baik itu di dalam kamar maupun di area 

hotel. 

10. F & B Manager 

Jabaran tugas dan tanggung jawab F  & B  Manager 

a. Mengawasi jalannya operasional kehususnya dalam bidang pelayanan 

terhadap tamu 

b. Menetapkan menu, sistim penyajian setrategi penjualan. 
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c. mengarahkan penjualan,mengarahkan pelaksanaan, dan menilai 

kebersihan.  

d. Menetapkan jadwal operasional food & beverage.  

e. Memonitor hasil inventarisasi fisik dapur dan  food & beverage service  

serta stewarding.  

f. Melakukan analisi, evaluasi pemakai dan pesaing.  

g. Menyusun rencana anggaran dapur, food & beverage service serta 

stewarding.  

h. Menyusun rencana program kerja dan menilai pelaksanaannya.  

i. Meneliti rekomodasi penyesuaian tarif food & beverage  

j. Merumuskan rekomodasi serta mengembangkan daripada personel.  

k. Menyusun laporan, dokumentasi, melakukan korespondensi.  

l. Menyelenggarakan brefing pada food & beverage depertement.  

m. Mengawasi serta mengecek stok bahan-bahan yang diperlukan di 

kitcen. 

n. Mengawasi food production sebelum disajikan kepada tamu. 

11. Human Resources Manager 

Jabaran tugas dan tanggung jawab Human Resources Manager adalah: 

a. Bertanggung jawab atas recruitment yang dibutuhkan hotel dengan 

mengadakan seleksi (interview) 

b. Mengontrol kebenaran data karyawan. 

c. Mengontrol kebenaran kesehatan dan mengadakan placement sebelum 

calon karyawan diterima. 
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d. Menyiapkan kontrak kerja dan membantu masalah yang terjadi. 

e. Orientasi pengenalan hotel kepada karyawan. 

f. Mengusulkan kepada atasan mengenai analisa tenaga kerja dan job 

evaluasi. 

g. Mengkoordinir dan melaksanakan program seperti; rekreasi, olahraga, 

dan lainnya. 

h. Bekerjasama dengan seluruh staff masing-masing department heads 

dalam memecahkan masalah terutama dalam peningkatan disiplin kerja. 

i. Mengusulkan kepada General Manager mengenai Security Police. 

j. Melaksanakan tugas lain selain tugas pokok dari atasan. 

12. Chief Security 

Jabaran tugas dan tanggung jawab Chief Security adalah : 

a. Bertanggung jawab atas terpeliharanya keamanan hotel, tamu, dan 

semua karyawan. 

b. Mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan petugas keamanan. 

c. Membuat usulan pada management mengenai sistem keamanan dan 

ketertiban yang baik. 

d. Mengatur jadwal kerja, cuti, dan mengadakan koordinasi dengan pihak 

yang berwajib dalam rangka memelihara ketertiban dan keamanan 

lingkungan. 

e. Memberikan bimbingan kepada bawahan dan memberikan masukan 

dalam penilaian pegawai. 

13. Sales Manager 
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Jabaran tugas dan   tanggung jawab Sales Manager. 

a. Menyusun Marketing Plan setiap tahun bersama dengan General 

Manager, DOSM, Finance Controller, Director F&B dan sales team. 

b. Menyusun media advertising plan, PR action bersama dengan General 

Manager dan DOSM. 

c. Bersama-sama dengan MM bertanggung jawab untuk pengembangan 

dan updating dari semua hotel promotion material yang tercetak 

ataupun instalasi. 

d. Menyusun harga dengan General Manager dan DOSM. 

e. Menciptakan paket yang competitive, mempromosikan ke wholesale 

market, dan menegosiasikan agreement dengan corporate local dan 

MICE partners. 

f. Bersama-sama dengan MM merencanakan dan menyiapkan segala 

bentuk promosi, iklan dan aktifitas marketing dengan pihak ketiga. 

g. Identifikasi Potential business khususnya  (Pemerintah, Perusahaan, 

Asosiasi, Profesional Conference organizer, Wedding Planner, MICE 

and Travel agent domestic dan International) 

h. Memastikan publikasi yang optimal pada setiap acara besar hotel. 

i. Mensupervisi graphic designer mengambil gambar dan menyiapkan 

news release dari semua event Hotel. 

j. Mengembangkan dan menyimpan data base dan mailing list klien yang 

ada dan yang potential dan menyimpan profil klien masing-masing. 
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k. Menginformasikan dan mempresentasikan secara jelas kepada klien 

tentang produk Hotel Vila Ombak. 

l. Monitor schedule Sales activity per minggu, per bulan. 

m. Memeriksa dan membuat laporan hasil sales activity ke General 

Manager dan DOSM per minggu dan per bulan.  

n. Menegosiasi harga dengan klien. 

o. Memastikan/memeriksa penagihan di korespondensikan dengan benar 

ke tujuannya dan dapat tanggapan yang baik. 

p. Memastikan/memeriksa bahwa semua klien tidak mempunyai referensi 

kredit yang jelek. 

q. Mendampingi dan mengentertain klien yang ingin melakukan site 

inspection,   familiriasation visit, etc. 

3.4  Job specification 

1. General Manager 

Jabaran syarat- syarat untuk menempati posisi General Manager 

a. Sehat jasmani dan rohani.  

b. Menguasai minimal 3 (tiga) bahasa asing 

c. Memilki pengalaman kerja minimal empat tahun di hotel berbintang 

lima 

d. Memilki pengetahuan dan mengetahui Managemen di bidang 

Pariwisata 

e. Dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar 
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f. Mampu menciptakan kreativitas, inovatif, dan motivasi bagi karyawan 

dengan baik. 

g. Mampu memecahkan masalah dan mampu mengambil keputusan 

dengan logis 

h. Mampu mencapai taget perusahaan yang telah ditetapkan.  

i. Berdisiplin tinggi.  

j. Berpenampilan dan berkeperibadian yang baik.  

k. Penuh percaya diri.  

l. Memiliki sipat yang tegas. 

2. Excutive. Assistant Manager 

Jabaran syarat –syarat untuk menempati posisi Excutive Manager 

a. Lulusan minimal Diploma III Pariwisata. 

b. Menguasai minimal 2 ( dua ) bahasa asing. 

c. Bersikap tegas dan memiliki jiwa kepemimpinan. 

d. Berambisi untuk mencapai target yang di tentukan oleh perusahaan. 

e. Sehat jasmani dan rohani. 

f. Berpenampilan rapi dan heygine. 

g. Bekerja keras,tekun,cerdas,dan selalu on time saat bekerja. 

h. Menguasai computer. 

3. Excutive Secretary  

Jabaran syarat-syarat untuk menempati posisi Excevutive Secretary 

a. Memiliki ijazah perhotelan atau secretary. 

b. Mampu berbahasa asing. 
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c. Berpenampilan menarik. 

d. Menguasai computer dengan baik. 

e. Dapat berkomunikasi dengan baik. 

f. Berpenampilan rapid an memiliki kepribadian yang baik. 

4. Director Of Sales 

Jabaran syarat-syarat menempati posisi Director Of Sales adalah : 

a. Mampu berdiplomasi dengan semua pihak. 

b. Memliki pengeteahuan yang luas mengenai teknik pemasaran dan 

promosi. 

c. Memiliki pengalaman kerja di bidang sales and marketing selama 3 

tahun. 

d. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik. 

e. Mampu berbahasa inggris dengan baik. 

f. Mampu bekerja di bawah tekanan. 

g. Memiliki kepribadian yang baik. 

5. Front Office Manager 

Jabaran syarat-syarat menempati posisi Front Office Manager adalah : 

a. Berpengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai managerial di hotel lebih 

khusus di Front Office department pada bagian reception. 

b. Mampu berkomunikasi dengan baik terhadap semua orang. 

c. Memiliki kemampuan berbahasa inggris yang baik. 

d. Dapat memimpin bawahan agar menjadi lebih baik. 
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e. Mampu mengawasi bawahan terkait dengan pekerjaan dan mampu 

memotivasi dalam melaksanakan tuags bawahan agar lebih efektif dan 

efisien. 

f. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik. 

g. Memiliki kemampuan berbahasa inggris yang baik. 

6. Executive Houskeeper 

Jabaran syarat- syarat untuk menempati posisi Excetuive Houskeeper 

a. Memiliki sartifikat dan dan lulusan Diploma III. 

b. Pengalaman 6 tahun di hotel berbintang. 

c. Pengalaman 3-5 tahun sebagai managerial di hotel berbintang 

d. Menguasai bahasa inggris 

e. Memiliki pengalaman kerja selama 6 tahun di housekeeping 

department. 

f. Mampu memimpin bawahan agar menjadi lebih baik. 

g. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik 

h. Dapat bekerja di bawah tekanan. 

7. Assistant Exc. Housekeeping 

Jabaran syarat-syarat menempati posisi Assistant Exc. Housekeeping 

adalah : 

a. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak. 

b. Memiliki kemampuan berbahasa inggris yang baik. 

c. Memiliki pengalaman kerja selama 6 tahun di housekeeping 

department. 
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d. Mampu memimpin bawahan agar menjadi lebih baik. 

e. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik. 

f. Dapat bekerja di bawah tekanan. 

8.  Executive Chef 

Jabaran syarat-syarat untuk menempati posisi Executive Chief adalah. 

a. Memiliki pengetahhuan tentang food & beverage product. 

b. Memiliki pengalaman dalam bidang pengolahan makanan 

c. Dapat menyusun anggaran pembelanjaan hotael. 

d. Memiliki ijazah perhotelan atau Diploma III Pariwisata. 

e. Mampu membuat standar resep. 

f. Mampu berbahasa asing dengan baik. 

g. Memiliki pengalaman kerja 3 tahu di hotel berbintang. 

9. Chef Enginering  

Jabaran syarat-syarat menempati posisi Chef Enginering adalah : 

a. Memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknisi dan mesin. 

b. Mampu mengoperasikan peralatan-peralatan yang terkait dengan 

mesin. 

c. Dapat melakukan perbaikan terhadap mesin-mesin yang rusak dan 

diperbaiki dalam kurun waktu yang cepat. 

d. Mampu mengontrol bawahan terkait dengan pekerjaannya agar 

menjadi lebih baik. 

e. Mampu bekerja di bawah tekanan. 
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10. F & B Manager 

Jabaran syarat-syarat untuk menempati posisi F & B Manager adalah. 

a. Lulusan DIII pariwisata.  

b. Pengalaman kerja 6 tahun di hotel berbintang.  

c. Pengalaman minimal 5 tahun sebagai managerial di hotel berbintang 

dalam bidang food and beverage.  

d. Memiliki keterampilan yang mampan dalam mengolah, menyususun 

munu sesuai  dengan standar.  

e. Dapat berkomonikasi dengan baik dalam bahasa inggris.  

f. Berkeperibadian yang baik serta memiliki kemampuan dalam bidang  

food and  beverage. 

g. Berjiwa disiplin, ramah dan murah senyum 

h. Mampu memberikan arahan kepada bawahan sesuai standar 

operasional di hotel 

i. Mampu membuat keputusan yang tepat 

j. Memiliki rasa tanggung jawab penuh kepada bawahannya 

11. Human Resources Manager 

Jabaran syarat-syarat menempati posisi Human Resources Manager 

adalah: 

a. Memilki sertifikat atau lulus] Diploma III Pariwisata Perhotelan 

b. Pengalaman kerja dengan kualifikasi profesional selama 2 tahun. 

c. Pengalaman selama 5 tahun pada computerized personal dan payroll 

system. 
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d. Memahami UU ketenagakerjaan. 

e. Mampu membuat job description untuk dirinya sendiri yang 

dipertanggung jawabkan kepada General Manager. 

f. Mampu menguasai minimal 2 ( dua )  bahasa asing  

g. Bersikap tegas  sopan dan selalu ramah terhadap semua staff 

h. Mampu mengatur semua departement. 

i. Mampu memecahkan massalah dengan cepat,tepat dan efesien. 

12. Chief Security 

Jabaran syarat-syarat menempati posisi Chief Security adalah : 

a. Menguasai bahasa inggris dengan baik. 

b. Menguasai strategi atau teknik pengamanan. 

c. Mempunyai keahlian bela diri. 

d. Memiliki pengalaman selama 1 tahun di hotel atau perusahaan. 

e. Mampu bekerja di bawah tekanan. 

f. Memiliki sartifikat security. 

g. Berpenampilan rapid dan besih 

h. Bekerja on time. 

13. Sales Manager 

Jabaran syarat-syarat untuk menempati posisi Sales Manager 

a. Memiliki latar belakang pendidikan sekolah pariwisata jurusan sales 

and  marketing serta hotel management.  

b. Berpengalaman selama 2 tahun sebagai sales dan marketing.  

c. Dapat berkomonikasi dalam bahasa inggris.  
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d. Berkepribadian yang baik serta memiliki kemampuan dalam bidang 

sales dan marketing. 

e. Memiliki pemahaman mengenai pemasaran dan penjualan 

f. Pengetahuan mengenai produk hotel 

g. Memiliki kemampuan negosiasi, presentase dan berkomunikasi dengan 

baik 

h. Dapat bekerja sama dengan baik kepada pelanggan 

i. Membina hubungan yang baik kepada bawahan. 

3.5. Hubungan antar bagian 

Hubungan dan kerjasama antar bagian atau departemen yang baik, akan 

mengakibatkan lingkungan kerja yang nyaman sehingga pelayanan yang diberikan 

oleh setiap kariyawan akann terasa lebih maksimal dan hal ini akan menyebabkan 

kepuasan terhadap tamu. Apabila hal ini tersebut sudah tercapai maka semu orang 

yanag  terlibat akan merasakan manfaatnya. Huubungan kerjasama yang baik juga 

mengakibatkan berjalanya  suatu oprasional prosedur hotel baik,dan mencapai 

target tujuan yang telah di tetapkan. .Adapun berbagai benttuk kerjasama antar 

departemen yang terdapat di Hotel Vila Ombak  adalah sebagai berikut : 

1. Hubungan F & B Service dengan Front Office Departemen. 

 Pemberian impormasi mengenai penyambutan terhadap tamu (playanan 

welcome drink)dan lainnya. 

 Memberikan informasi tentang jumlah tamu yang menginap 

 Memberikan informasi tentang menyambut tamu 

 Menginformasikan tingkat hunian kamar 
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 Menginformasikan daftar tamu yang akan datang dan berangkat 

 Menginformasikan tentang tamu VIP 

 Menginformasikan tamu yang pindah kamar 

 Menginformasikan tentang tamu rombongan 

 Memberitahukan kelengkapan tamu VIP 

 Posting bill atau tagihan yang ada di Food and Beverage ke departemen 

Front Office 

2.  Hubungan Food and Beverage Service dengan Housekeeping Department 

 Menyediakan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan termasuk 

Housekeeping Department. 

 Memasang dinner set bagi kamar yang memerlukan. 

 Menset up well come fruit,cookis kedalam kamar yang segera di 

tempati tamu,utamanya tamu VIP dan Group. 

 Mengirim Banquet Event Order  kepada Housekeeping untuk membuat 

Lay Out di dalam Banquet Hall atau meeting room jika ada event. 

 Meminta bantuan Housekeeping bila ada penambahan meja/kursi di 

dalam restaurant  

 Membuat dan menyediakan Room service menu agar  di pasang di 

dalam kamar-kamar tamu. 

 Membuat door knop menu’ buffet menu/special event menu’ untuk di 

pasang di tiap kamar. 
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3. Hubungan Food and Beverage Service dengan Food and 

BeverageProduck 

 Memberikan informasi mengenai pesanan makanan dan miuman oleh 

tamu ,yang harus di siap kan oleh Food Beverage Produck 

 Memberikan informasi mengenai jumlah pesanan makanan dan 

minuman yang di pesan oleh tamu. 

 Informasi mengenai menu baru kepada Food and Beverage Service 

sebelum menu tersebut diperkenalkan kepada tamu 

4. Hubungan Food and Beverage Service dengan Accounting Departement  

 Memberikan informasi mengenai jumlah penjualan dan pembelian 

barang (pengeluaran dan pemasukan). 

 Berkaitan dengan target penjualan yang harus dicapai oleh Food and 

Beverage service 

 Memberikaan  rencana pembelian kepada accounting departemen 

 Pemberian gaji kariawanFood and Beverage Service oleh Accounting 

Departemen. 

5. Hubungan Food and Beverage Service dengan Enggenering Departement 

 Memberikan informasi mengenai alat-alat yang rusak seperti meja,kursi 

dan lain sebagainya. 

 Memberikan informasi mengenai mesin-mesin yang rusak. 

 Memperbaiki instalasi listrik yang ada di restoran 

 Memperbaiki lampu, kipas angin yang tidak bisa berfungsi 
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6. Hubungan Food and Beverage Service dengan Sales and Marketing 

Departemen 

 Menjual produk-produk yang ada di Food and Beverage Departemen 

seperti makanan dan minuman. 

 Memasarkan produk-produk Food and Beverage 

 Mempromosikan produk yang terdapat di Food and Beverage 

Departemen. 

7. Hubungan Food and Beverage Service dengan Store Departemen 

 Penyediaan bahan makanan 

 Penyediaan peralatan di kitchen maupun di restoran dan bar. 

 `menyediakan bahan-bahan dan peralatan lainnya. 

 Menyediakan segala jenis kebutuhan yang ada di Food and Beverage 

Service. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Food & Beverage Service DepartementDi Hotel Vila 

Ombak 

Food  & Beverage Service Departement  pada Hotel Vila Ombak 

mempunyai 2 ( Dua ) Restaurant yakni Seahorse Restaurant Dan Blue Beach Bar. 

1. Seahorse Restaurant 

 Sehahorse Restaurant merupakan Resatuarat yang digunakan untuk  

Breakfast, Lunch & Dinner.Breakfast  di buka dari jam 7: 30 sampai dengan 11: 

00 pagi. Menu yang di sediakan  pada saat breakfast adalah  continental Breakfast, 

American Breakfast & Indonesia Breakfast. Selain itu juga  Seahorse Restaurant 

menyediakan Tropical Fruit, Home-made Yoghourts, Roti, Fruit Juice, Chocolate 

Milk, White Milk, Coco Crunch, Mously Coffe , Tea atau Telur Jika ada Tamu 

yang memesan ( Recuest ). Seahorse Restaurant mempunya Child Cormer  

khusus Buffe Anak-Anak  yang menyediakan Chocolate Milk, White Milk, Coco 

Crunch, Mously, Roti, & Fresh Fruit. Dinner di  Restaurant ini juga memiliki 

intertainment  setiap malamnya seperti Accoustic, Duo gitar, Angklung dan fire 

Dance.  

Berikut gambaran denah ( Lay Out ) beserta keterangan yang sudah 

dilampirkan dibawah ini.  
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4.2 Layout  Seahorse Restaurant 

 

 

 

 



52 
 

2.  Blue Beach Bar 

Blue beach Bar  di buka untuk Lunch & Dinner,  dari jam 11: 00 s/d  23: 

00. Blue Beach Bar menyediakan menu  Alakat dan Free wifi bagi tamu yang 

ingin internetan.Blue Beach bar juga membuka  Misbar Cinema untuk umum  

baik tamu hotel maupun tamu luar hotel yang ingin menonton dan dapat juga  

memesan makanan atau minuman ke Waiter dan Waitress. 

4.3 Jenis-Jenis Form Yang Digunakan Di Restaurant 

a) Transfer form 

Form iini digunakan untuk meneransfer barang mentah dari 

department ataupun section satu kepada yang lainnya. 

b) Captain order 

Form ini digunakan untuk mencatat pesanan makanan dan 

minuman . 

c) Bill 

Form ini digunakan untuk mencatat seluruh tagihan konsumsi tamu 

hotel di restaurant. 

d) Officer check 

Form ini digunakan untuk mencatat konsumsi yang dikhususkan 

untuk management hotel. 
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e) Room service check 

Form ini digunakan untuk mencatat seluruh konsumsi tamu hotel 

yang diantarkan ke kamar. 

f) Store room requestion 

Form ini digunakan untuk mencatat seluruh kebutuhan restaurant 

yang diambil dari store. 

g) Communication shet 

Form ini digunakan untuk penjadwalan waktu istirahat dan posisi 

atau section karyawan pada setiap shift. 

h) Remittance of fund 

Form ini digunakan sebagai bukti penyetoran uang dari cashier ke 

management hotel. 

4.4 Peralatan Yang Digunakan Di Restaurant 

 Peralatan yang digunakan  pada Seahorse Restaurant dikelompokan 

menjadi lima bagian yaitu : 

1. Silverware  

Silverware adalah peralatan makanan yang terbuat dari perak. Berikut 

adalah fungsinya : 

A. Dessert Spon digunakan untuk makanan utama pada saat breakfast 

B. Dessert Fork  digunakan makanan utma pada saat breakfast. 

C. Dessert Knife digunakan untuk makanan utama pada saat breakfast 

D. Soup Spoon  digunakan untuk makanan jenis sup / makanan berkuah. 
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E. Tea Or Coffe Spoon  digunakan untuk the atau kopi. 

F. Fruit Frok digunakan untuk makanan utama pada saat dinner. 

G. Dinner Knife digunakan untuk maknan jenis ikan. 

2. Chinaware 

 Chinaware adalah peralatan makanan yang terbuat dari keramik. Berikut 

adalah fungsinya : 

A. Bread and Butter Plate adalaah piring digunakan untuk menyajikan roti 

dan mentega. 

B. Dessert Plate adalah piring yang digunakan untuk makanan penutup ( 

Dessert ) 

C. Dinner Plate piring yang digunakan untuk makanan utama. ( appetizer ) 

D. Soup Bowl  adalah mangkok yang digunakan untuk maknan yang 

menyajikan segala hidangan berjenis soup. 

E. Egg Cup adalah mangkok kecil untuk menaruh telur rebus. 

F. Coffe Or Tea Cup adalah cangkir yang digunakan untuk minum kopi 

dan the. 

G. Soucer adalah piring cawan yang digunakan sebagai alas cup dan soup 

bowl. 

H. Ashtray / Asbak  adalah digunakan untuk tempat menampung abu rokok 

atau putung rokok. 

I. Creamer & Sugar Cup digunakan untuk menyediakan tempat creamer 

dan gula. 
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J. Salt & Peper Cup digunakan untuk menyediakan tempat garam dan 

merica. 

K. Milk Pot digunakan untuk tempat menyajikan susu. 

L. Picher digunakan untuk menaruh air minum. 

3. Glassware 

 Glassware adalah gelas yang terbuat dari kaca. Berikut adalah 

fungsinya : 

A. Wine Glass gelas digunakan untuk minum anggur putih. 

B. Water Goblet gelas yang digunakan untuk minum air putih. 

C. Bear Glass gelas yang digunakan untuk minum bear dan sejenisnya. 

D. Highball Glass gelas yang digunakan untuk minuman mix drink. 

E. Collins Glass gelas yang hamper sama fungsinya sama Highball glass  

yang membedakanya adalah tinggi dan volume gelas yang berbeda. 

F. Juice Glass gelas yang digunakan untuk minuman beraneka ragam  

juice ( Mix Juice). 

4. Linen Dan Stationary 

 Linen adalah perlatan restaurant yang terbuat dari kain, sedangkan 

stationary adalah peralatan yang terbuat dari kertas dan alat tulis menulis lainya. 

Berikut contohnya : 

A. Table Cloth adalah alas meja gunanya untuk menutup permukaan meja. 

B. Guest Napkin adalah serbet  untuk tamu yang digunakan pada saat  

tamu makan. 
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C. Service Cloth adalah serbet yang digunakan untuk membantu 

membersihkan peralatan yang belum bersih dan juga berfungsi penahan 

panas pada waktu membawa makanan. 

D. Place Mate adalah alat yang digunakan sebagai alas piring. 

5. Table Accessories 

Table Accessories adalah alat yang diletakkan di tengah- tengah meja tamu 

berfungsi sebagai peneman tamu dan juga untuk memperindah tampilan meja 

makan. Berikut contohnya :  

A. Tempat garam dan Merica ( Salt & Pepper ) 

B. Asbak ( Ashtray ) 

C. Vas bunga ( Flower Vase ) 

D. Menu & Daftar Minuman ( Menu & Drink List ) 

E. Nomer Meja ( Tbale Number )  

4.5 Urian Dan Pedoman Kerja Waiter Dan Waitress 

Pedoman kerja untuk waiter / waitress adalah sebagai berikut: 

1) Datang di tempat kerja minimun 10 ( sepuluh ) menit sebelum jam kerja 

simulai. 

2) Lapor pada satpam untuk presensi, mendatangani kartu hadir. 

3) Masuk ruangan kerja dengan wajah ceria,bersih dan rapi. 

4) Menyapa dengan ramah dan sopan siapa pun yang dijumpai di area 

kerja. 

5) Melakukan Persiapan kerja  (  mise en place dan mise en scene). 

a. Meembersihkan meja dan kursi. 
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b. Merapikan meja dan kursi, memeriksa kondisinya, dan mengatur 

posisinya dengan benar. 

c.  Mengatur kembali meja makan secara lengkap dan rapi dengan 

alat yang bersih, tidak cacat dan siap pakai. 

d. Membersihkan peralatan, gelas dan kaca menutup meja 

menggunakan lap khusus yang bersih, kering dan menyerap air. 

e. Selalu memegang alat – alat yang bersih, pisau,  sendok, garpu 

dipegang pada ujung tankainya, piring pada ujung tepinya, gelas 

pada dasar atau kakinya. 

f. Mengelompokkan perlatan menurut jenis  dan ukuranya. Atur dan 

susun pada tempatnya demi kelancaran kerja. 

g. Dapatkan informasi lengkap dari bagian dapur mengenai 

hidangan special hari itu serta hidangan yang tidak tersedia.  

h. Selama restoran buka,  terlebih-lebih saat ada tamu, harus selalu 

ada yang  stand bay  di depan untuk menyambut tamu, hal ini 

penting untuk menunjukkan perhatian terhadap tamu yang datang 

4.6 Peranan Waiter dan Waitress Dalam Menyiapkan kelengkapan Dinner 

Pada Seahorse Restaurant Di Hotel Vila Ombak 

Tentunya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya waiter dan 

waitress dalam mempersiapkan kelengkapan  Dinner pada Seahorse Restoran Di 

Hotel Vila Ombak  tidak semuanya dapat berjalan lancar, ada beberapa hal yang 

dapat menjadi permasalahan diantaranya : 
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1. Kurangnya persediaan Cutlery sehingga pada saat tamu ramai ada tamu 

yang meminta Cutlery kurang. 

2. Dalam standar proses penggantian ashtray, waiter kurang perhatian 

pada abu puntung rokok yang beterbangan karena dalam mengganti 

ashtray hanya menggunakan satu ashtray untuk menggantinya.. 

3. Masih sering terlihat ada flek noda pada Cutlery,Soucer dan Bowl soup 

karena Waiter/Waitress kurang memperhatikan pada saat 

mempolishing. 

4. Kurangnya prepare meja sehinnga pada saat tamu banyak  datang 

dinner waiter memprepare kembali meja yang akan digunkan. 

5. Kurangnya memperhatikan dinner plate, dessert plate,soucer, soup bowl 

di meja buffet karena terlalu focus kepada tamu dan tidak menyadari 

bahwa peralatan tersebut sudah berkurang bahkan habis digunakan 

sehingga tamu yang datang belakangan harus menunngu bahkan mereka 

sendiri yyang minta di siapkan kembali. 

6. Kurangnya komunikasi antar waiter sehingga menyebabkan kesalahan 

yang sangat fatal seperti dalam menyajikan orderan tamu. 

7. Kurangnya komunikasi antar anak training dan waiter yang 

menyebabkan kesalahansalah antar orderan dari meja tamu yang satu ke 

meja tamu yang lain bahkan tamu yang lain tidak melakukan order. 

8. Kurangnya komunikasi antara waiter dan cashier restoran sehingga 

dapat menyebabkan kesalahan dalam pembuatan bill tamu. 
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Berikut rincian prosedur yang dikerjakan dan tidak atau menghiraukan 

pekerjaan oleh waiter/waitress Di Hotel Vila Ombak. 

No Keterangan ( 

SOP) 

Bagian Standar Operasional 

Procedure 

Sesuai dengan  

(SOP) 

1. Setting For Dinner 

( menyiapkan 

Dinner ) 

 

 Selalu cek dan cek lagi 

kebersihan semua 

perlengkapan, peralatan 

makan telah di lap, serbet 

dalam kondisi yang bagus 

dan tidak ada bekas kotor, 

gelas bersih. 

 Lap meja dengan kain basah 

dan cek kondisi meja dalam 

keadaan bagus. 

 Ambil peralatan yang bersih 

dari tempat penyimpanan . 

 Letakkan peralatan 

penunjang dan hiasan di 

tengah meja seperti tempat 

garam dan merica, pot 

bunga, nomor meja, asbak    

 Letakkan lipatan napkin 

dengan Lipatan Yang 

 Tidak,karena 

waiter/waitress jarang 

sekali memantau atau 

mengecek peralatan n dan 

kurangya berkomunikasi 

antar waiter/waitress 

 Sesuai SOP waiter selalu 

membersihkan meja tamu 

pada dan selalu mengecek 

keadaan kondisi meja. 

 Ya sesuai dengan SOP 

karena waiter/waitress 

selalu rutin atau mengamati 

peralatan yang bersih. 

 Ya sesuai dengan SOP 

seorang waiter/waitress 
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Bagus. 

 

 

 

selalu mengerjakan sesuai 

prosedure  tersebut 

 Ya karena rutin 

melakukaan pada saat 

mempersiapkan dinner. 

2. Polishing 

Glassware 

 Pegang kaki gelas atau 

bawahnya ketika selesai 

mengelap ).  

 Antar gelas yang telah dilap 

ke station menggunakan 

pinggan yang sesuai 

 Ambil dari tempat 

penyimpanan dan bawa ke 

area belakang restoran 

dengan menggunakan rak 

gelas 

 Siapkan air panas dalam 

tempat anti karat, masukkan 

jeruk lemon, embunkan 

gelas diatasnya, dan lap 

dengan kain lap 

 Cek gelas jika ada yang 

gumpil, retak, bekas lipstick 

 Tidak sesuai karena 

sering waiter/waitress 

tidak memperhatikan 

pada saat mempolis gelas 

 Tidak sering melakukan 

membawa gelas dengan 

menggunakan tray 

 Sesuai dengan prosedur 

waiter/waitress selalu 

menggunakan rak gelas 

saat mengambil di store 

atau di steward 

 Sesuai dengan prosedur 

yang ada waiter/waitress 

selalu mengecek gelas 

 Sesuai dengan prosedur 

waiter/waitress selalu 

memegang kaki gelas 
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dan lain sebagainya 

 Pegang kaki gelas atau 

bawahnya ketika selesai 

mengelap 

 

 

 

pada saat memolis gelas 

 

 

 

3. Mice En Place ( 

meletakkan 

barang pada 

tempatnya ) 

 

 Pemeriksaan setiap hari 

atau sekali seminggu 

terhadap tempat garam dan 

merica 

 Setiap seminggu sekali atau 

sesuai keperluan, 

kosongkan semua tempat 

garam dan merica, lap 

bagian dalamnya dengan 

kain basah dan keringkan 

dengan kain kering. 

Panaskan sisa dari garam, 

letakkan di dekat pemanas 

di dapur. Isi kembali tempat 

garam dan merica sesuai 

dengan standard an kirim 

 Tidak, karena 

waiter/waitres jarang 

sekali memperhatikan  

penempatan garam/merica 

karena tidak ada kesadaran 

masing-masing. 

 Tidak sesuai dengan 

prosedur  karena jarang 

sekali seorang 

waiter/waitress melakukan 

sesuai prosedur yang ada 

 Sesuai dengan prosedur 

karen pada saat selasai 

breafing waiter/waitress 

membersihkan dan 

mengelap tempat merica 
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kembali ke station 

pelayanan 

 Lap bagian atas dengan kain 

basah dan seluruh botol 

kalau kotor 

 Isi kembali dengan garam 

dan merica yang baru 

sampai 90% terisi. Tempat 

garam dan merica jangan 

sampai terisi kurang dari 

setengahnya 

dan garam 

 Ya sesuai dengan 

prosedure yang ada karena 

pada saat waiter/waitrees 

bekerja waiter/waitress 

selalu memperhatikan 

kebersihan tempat  garam 

dan merica 

 

 

 

 

 

 

4. Presenting The 

Menu ( 

Mengelurakan 

menu ) 

  Buka daftar makanan dan 

berikan kepada tamu dari 

sebelah kanan 

 Berikan kepada wanita 

terlebih dahulu, tuan rumah 

terakhir .Katakan, ”Ini 

daftar makanannya Pak/bu 

 Daftar minuman harus 

bersih dan berpenampilan 

 Tidak , sebagian 

waiter/waitress selalu 

tidak memperhatikan  

SOP, yang mengakibatkan 

komplain dari atasan 

 Sesuai dengan prosedur 

dan squens of service. 

 Sesuai dengan prosedure 

karena pada saat sebelum 
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bagus 

 Siapkan satu daftar 

makanan untuk setiap tamu 

 Jangan membagikan daftar 

makanan dalam satu tempat. 

Kita harus mendekati setiap 

tamu ketika memberikan 

daftar makanan 

 Beritahukan tentang 

makanan yang tidak 

tersedia hari ini atau 

makanan spesial hari ini. 

“Pak/bu, Saya mau 

memberitahukan bahwa hari 

ini kita tidak punya (nama 

makanan yang tidak ada)” 

atau “Apakah anda mau 

mencoba 

daftar menu diberikan ke 

tamu waiter/waitress 

selalu mengecek 

kebersihan daftar menu 

 Tidak sesuai karena 

jumlah daftar menu alakat 

lebih banyak  dari pada 

tamu sehingga tamu 

menunggu daftar menu yg 

lain 

 Sesuai dengan prosedur 

pada saat mengorder 

makanan atau minuman 

waiter/waitress 

memberikan daftar menu 

ke tamu 

 Sesuai dengan prosedure  

karena pada saat 

waiter/waitress menangani 

tamu hotel maupun tamu 

luar hotel  waiter/waitress 

selalu memberikan 

informasi tentang makan 
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spesial atau makanan dan 

minuman yang tidak 

tersedia pada hari itu 

5. polishing 

Cutleries ( 

membersihkan 

cutleries ) 

 

 Ambil peralatan makan 

yang telah di cuci dari 

tempat pencucian dan bawa 

ke area belakang restoran 

dengan menggunakan 

rak/pinggan 

 Siapkan air panas di dalam 

tempat anti karat, masukkan 

jeruk lemon dan peralatan 

makan ke dalamnya dan 

keringkan dengan kain lap 

 Cek setiap peralatan makan 

jika ada yang rusak, 

bengkok atau tergores 

 Pegang dengan kain lap 

setelah di lap dan bawa ke 

station depan dengan 

menggunakan pinggan 

 Pastikan semua peralatan 

makan di susun dengan rapi 

 Sesuai dengan prosedure 

pada saat steward selesai 

membersihkan cutleries 

waiter/waitress selalu 

mengambil dan 

mempolisihing cutleries 

 Sesuai dengan prosedur 

karena pada saat 

mempolishing cutleries 

waiter/waitress  selalu 

mempersiapkan air hangat 

kemudian merendakm 

cutleries agar tidak berbau 

amis 

 Sesuai waiter/waitress 

selalu memisahkan 

cutleries yang rusak dan 

masih layak diapakai 

 Sesuai dengan prosedur  

karena pada saat 



65 
 

sesuai dengan jenisnya di 

masing-masing laci station 

membawa cutleries 

waiter/waitress selalu 

menaruh lap dibawah 

cutleries agar tidak kotor 

 Sesuai prosedur 

waiter/waitress selalu  

menyusun cutleries pada 

tempatnya 

 

4.6.1 Mengatur Meja (Table Setting) 

Table set-up adalah seperangkat peralatan yang rapi, bersih dan siap pakai 

yang terdiri dari chinaware (B&B plate dan tea cup dan saucer), silver 

ware (sendok, garpu danpisau), glass ware(gelas), dan linen (moulton, table 

cloth dan napkin), yang disusun diatas meja lengkap dan rapi untuk satu orang 

atau lebih.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa table setting adalah rangkaian kegiatan 

menutup meja menggunakan peralatan yang telah siap dipakai seperti china 

ware (B&B plate, tea cup dan saucer), silver ware (sendok, garpu dan 

pisau), glass ware (gelas), dan linen (moulton, table cloth dan napkin) dan table 

assesories (ashtray, salt and pepper shaker flower vase, sugar 

bowl, dan table number).  

Dalam melakukan table setting seorang waiter harus mempunyai satu 

pedoman dalam melaksanakan tugasnya karena variasi table setting sangat 
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banyak. Secara garis besar langkah-langkah melakukan table set-up yang 

digunakan sebagai pedoman dasar adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan silverware dalam keadaan yang bersih dan siap untuk 

dipakai. 

2. Menyiapkan meja,kursi dan meja buffet 

3. Memasang moulton cdi meja buffet 

4. Memasang taplak meja (Table Cloth)  

5. Meletakkan table accesories (flower vase, ashtray, ménage, table 

number). Dengan ketentuan flower vase diletakkan tepat ditengah meja 

makan sebagai patokan untuk meletakkan table assesories yang 

lainnya. Table number diletakkan menghadap pintu utama. 

6. Meletakkan  Dinner Plate, Dessert Plate, Soup Bowl dan Saucer di 

meja buffet 

7. Silverware jenis garpu (fork) selalu diletakkan disebelah kiri kecuali 

yang tidak mempunyai pasangan seperti shrimp fork, oyster fork, sea 

food fork (dipakai untuk hidangan appetizer). 

8. Letakkan guest napkin diatas meja. 

4.6.2 Membersihkan Gelas ( Polsihing Glass) 

  Gelas-gelas (Glass Ware) yang sudah dicuci bersih  sebelu 

digunakan untuk menutup meja makan atau disiapkan di  side board, perlu 

digosok terlebih dahulu. Caranya, siapkan air menidih dalam panci baku besar 

yang bersih diberi taplak kaki peras sepotong atau dua potong jeruk lemon, 
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masukkan kedalam panci gosok dengan Glass towel  bersih dan kering dengan 

saksama sampai bagaian dasar. 

4.6.3 Presenting The Menu 

  Waiter/waitress mengambil menu dari side stand dan 

memeriksanya untuk memastikan bahwa menu dalam keadaan bersih dan tidak 

rusak. 

A. Waiter/waitress membereikan menu dari sebelah sebelah kanan 

tamu/searah jarum jam, dengan memegang bagian atas menuyang sudah 

dalam keadaan terbuka 

B. Waiter/waitress harus menguasai menu yang dijualnya karena apabila 

sewaktu-waktu tamu bertanya tentang menu, waiter/waitress harus 

dapat memberikan keterangan dengan tepat dan cepat sehingga tidak 

terjadi kesalah pahaman 

4.6.4 Mice En Place 

Seorang waiter/waitress memperisapkan peralatan perlengkapan yang akan 

digunakan dalam penghidangan sajian makanan pada tempatnya sehingga 

memudahkan pada saat penggunaanya. Dalam pelaksanaanya, harus senantiasa 

dipastikan bahwa peralatan dan perlengkapan yang akan diletakkan sedemikian 

rupa sehingga penggunaanya dapat dilakukan secara beraturan sesuai dengan 

kebutuhan. Termasuk diantaranya antara lain: 

1. Penggantian perlengkapan dari bahan kain. 

2. Pembersihan perlengkapan penyajian, misalnya plate master, rechud, 

dan lain-lain. 



68 
 

3. Pembersihan dan pengisian kembali kelengkapan menage, misalnya 

garam, merica, cuka atau minyak. 

4. Persiapan dan penyediaan perlengkapan yang akan digunakan untuk 

penghidangan (misalnya untuk coctail party). 

4.6.5 Polsihing Cutleries 

Seorang waiter/waiter membersihkan cutleries dan mengambil di steward 

pada saat bersih, membersihkan cutleriesb dengan cara menyiapkan air hangat 

agar menghilangkan minyak dan bau amis. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh 

waiter/waitress  agar berjalanya suatu prosedur dan  tidak terjadi komplin tamu.  

4.6.6 Penataan Meja Buffe Dinner 

Penataan meja buffe harus ditangani dengan baik, cermat dan professional 

agar meja buffet tampil indah, menyenangkan, praktis, efektif dan tidak 

membosankan. Penagan yang penting untuk di perhatikan meliputi : 

1) Jumlah  Cover atau  table setting-nya 

2) Bentuk susunan meja buffet. 

3) Table clouth meja buffe harus bersih bisa berwarna putih,cream dan 

warna lainya. 

4) Dekorasi 

5) Table skirting 

6) Harga yang dikenakan per orang 

7) Tempat di mana buffet diselenggarakan 

8) Macam hidangan yang disediakan 
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9) Side stand untuk menampung sementara alat-alt kotor sebelum dibawa 

ke dish washing ( termpat pencucian ) 

10)  Berapa banyak meja buffet yang diperlukan. 

4.6.7 Menyiapkan Table Dan Cover 

 yang di maksud dengan Table set-up  ialah susunan seperangkat peralatan 

yang rapi, bebas dari cacat, bersih, siap pakai yang terdiri dari :  

1) China Ware (  bread & butter piring, cup/saucer). 

2) Silver Ware ( macam-macam pisau, sendok dan garpu ). 

3) Glass Ware ( macam-macam gelas ). 

4) Linen  ( napkin, moulten, telapak meja ) 

Semua peralatan disusun dengan lengkap dan rapi diatas meja makan, 

digunakan untuk meja makan. Sedangkan  cover  jumlah tamu yang menghadiri 

acara jamuan makan malamn.  Bila ada 80 cover  berarti 80 orang. Dapat juga 

diartikan kapasitas, misalnya coffie shopmemuat 80 cover  maka berarti kapasitas  

coffie shop 80 orang 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa : 

1. dalam menyiapkan kelengkapan Dinner pada Seahorse Restoran di 

Hotel Vila Ombak masih belum optimal dikarenakan kurangnya 

menyiapkan peralatan, kerja sama dengan baik, berkomunikasi antar 

waiter dan captain dan pelatihan kepada waiter/ss. Hal demikian  agar 

waiter/waitrees mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

dengan baik dan bisa bekerja sesuai dengan standar operasional 

prosedur yang telah ditetapkan, dan juga dapat mengembangkan atau 

mempertahankan Standar Oprasional Prosedur ( SOP ) agar 

pelayanan dapat bejalan dengan efektif dan efisien. 

2. Kurangya memperhatikan persediaan Plate, Bowl Soup Dan Soucer 

sehingga tamu yang akan menggunakan peralatan bertanya ke 

waiter/waitress.  Sehinnga itu yang menyebabkan tamu menunggu 

perlatan yang akan di prepare kembali oleh waiter. 

3. selain kelengkapan persediaan peralatan yang kurang, berkomunikasi 

dan kerjasama antar waiter masih kurang dan itu menyebabkan 

kesalahan pada saat oprasional berlangsung sehingga  berdampak  

tamu complaint. 
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5.2 Saran 

1. Pentingya pengawasan  supervisor atau captain dalam membersihkan 

peralatan Restorant  khususnya kepaada Waiter Dan Waitress agar 

Waiter/ss  mengetahui Standar Oprasional  saat membersihkan 

peralatan Restorant  dengan baik dan benar. 

2. Berkomunikasi dan bekerjasama  antar Waiter lebih diutamakan pada 

saat acara berlangsung agar tidak terjadi kesalahan yang akan 

mengakibatkan complaint. 

3. Pentingya memantau  persediaan kelengkapan Cutlery, Plate, Bowl 

dan Soucer oleh Waiter/Waitress supaya berjalanya oprasional dengan 

baik. 

4. Pentingya memperhatikan Standar Operasional Procedure agar 

berjalanya suatu oprasional dan memuaskan pelayanan terhadapa 

tamu. 

5. Untuk menghindari terjadinya kesalahan pada saat membersihkan 

peralatan restorant  khususnya China Ware  dan Glass Ware, pihak 

manajemen perlu mengadakan pelatihan ( Training )  kepada waiter 

dan anak trainng untuk lebih meningkatkan cara pembersihan dan 

perawatan restoran. Supaya peralatan tersebut tidak mudah pecah atau 

masih kotor. 
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DAFTAR GAMBAR 
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Gambar 1 : Seahorse Restaurant Dan Blue  Beach Bar 
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Gambar  2 : Pool Bar 
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Gambar 3 : Hidden Pool 

 

 

Gambar 4 : Transport Hotel Vila Ombak
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Gambar 5 : Roumantic Dinner 
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Gambar 6 : SPA Hotel Vila Ombak 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Seahorse Restaaurant tampak dari dalam 
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Lampiran 2 : Seahorse Restaurant tampak dari luar 
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Lampiran 3 : Blu Beach Bar 
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Lampiran 4  : Dinner Hotel Vila Ombak 
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Lampiran 5 : Table Setting 
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Lampiran 6 : Peralatan Restaurant 
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Lampiran 7 :  Menu Alakad Seahorse Restaurant Hotel Vila Ombak 
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Lampiran 8 : Captain Order Hotel Vila Ombak 
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DAFTAR PETA 

1. Peta Gili Map 
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2. Peta Denah Hotel Vila Ombak 

 

 

 

 


