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ABSTRACK

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “ Perana Waiter Dan Waitress Dalam Menyiapkan
Kelengkapan Kebun Anggrek Restauran Di Hotel Sheraton Sengigi Beach” Tujuan dari
penulisan ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan waiter  dan waitress dalam
menyiapkan kelengkapan restaurant dalam menunjang oprasional food and beverage service
dan kinerja karyawan yang baik kepada tamu.

Berdasarkan analisis dan hasil pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwa
pralatan restaurant yang  dipergunakan tamu masih kurang , baik dari jenis maupun
jumblahnya. Hal ini di sebabkan oleh ketidak perhatian terhadap kelengkapan restaurant oleh
karyawan, khususnya di Food And Beverage Service. Sehingga di sarankan untuk
memperhatikan dan memastikan kelengkapan peralatan restauran yang di butuhkan dalam
pelayanan .

ABSTRACT

This working paper entitled "Perana Waiter And Waitress In Preparing Completeness
Kebun Anggrek Restaurant In Sheraton Hotel Sengigi Beach" The purpose of this paper is to
find out how much the role of waiter and waitress in preparing the completeness of the
restaurant in supporting the oprasional food and beverage service and good employee
performance to guests.

By analysis and the results of observations in the field can be concluded that
restaurant equipment used by guests is still less, both of the type and the amount. This is
caused by the lack of attention to the completeness of the restaurant by employees, especially
in the Food And Beverage Service. So it is recommended to pay attention and ensure the
completeness of restaurant equipment in need in service.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan Pariwisata di Pulau Lombok sudah cukup pesat, mengingat ke

pulauan Nusantara yang letak geografisnya yang sangat strategis dan memiliki kekayaan

alam yang sangat luas dalam upaya membangun kepariwisataan. Wisatawan yang datang

ke pulau Lombok semakin meningkat, Khususnya pada kawasan tujuan wisata yang

sudah terkenal, seperti Gili Trawangan, Gili  Meno, Gunung Rinjani, Pantai Senggigi,

Pantai Kuta, Air tejun dan masih banyak kawasan yang terkenal .Disamping dapat dapat

menikmati keindahan alamnya, wisatawan juga bisa melihat kebudayaan dan keramah

tamahan dari masyarakat . Sebagai mana di ketahui Perkembangan pariwisata di  Lombok

terdapat dua kebudayaan besar yaitu kebudayaan Islam dan kebudayaan Hindu, dimana

kedua kebudayaan tersebut memiliki Acara ritual dan atraksi masing-masing yang

merupakan salah satu daya tarik untuk menarik minat Wisatawan asing untuk datang ke

Lombok.

Melihat hal tersebut Pemerintah Daerah NTB telah melakukan bebagai promosi

Wisata dan mengundang investor baik dalam maupun luar negeri  untuk melakukan

investasi  di daerah ini guna menunjang perkembangan pariwisata di daerah ini. Usaha

Pemerintah Daerah NTB rupanya tidak sia-sia terbukti dengan banyak bangunannya

Hotel-hotel bertarf International di daerah ini, dimana Hotel merupakan salah satu

penunjang utama berkembangnya suatu Daerah dalam sektor Pariwisata.
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Pada prinsipnya Hotel wajib memberikan playanan yang baik kepada tamu

(konsumen), sehingga tamu (konsumen) merasa puas dn nyaman tinggal di Hotel, supaya

pendapatan Hotel semakin meningkat, untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus ada

kerjasama yang baik antar Departement, seluruh Departement yang ada di Hotel Yaitu:

front office departement, Housekeeping departement, Security departement, Enggenering

departemet, Accunting departement, merupakan kestuan utuh dalam mekanisme

oprasional suatu Hotel dalam menghasilkan jasa playanan, untuk itulah di perlukan

karyawan yang berkwalitas, guna dapat memuaskan tamu (konsumen).

Food and Beverage (F&B) Service bertanggung jawab atas pengolahan,

penyediaan dan penyajian makanan dan minuman dimana hasil pemasukan Hotel ke

deua(2) setelah kamar, pendapatan yang di hasilkan  dari penyediaan Fasilitas makanan

dan minuman.Food And Beverage(F&B) Service juga bertanggung jawab atas penjualan

makanan dan minuman yang di produksi oleh Food And Beverage (F&B) Product kepada

tamu Hotel, untuk itu di perlukan kerja sama antar departement atau bagian dari mulai

pengadaan bahan, proses penyedaiaan, sampai playanan.

Di dalam sebuah Restauran peranan waiter dan waitress dalam menyiapkan

kelengkapan restauran, agar tamu mendapat kepuasan secara maksimal, denengan cara

menyiapkan pralatan yang akan di pergunakan oleh tamu restauran, memastikan

kelengkapan peralatan yang ada dalam restauran. Didalam playanan persiapan dan

kesiapan seorang waiter dan waitress sangat beguna  untuk meminimalkan kesalahan atau

insiden yang menyebabkan tamu (konsumen) merasa tidak puas akan pelayanan yang di

dapat sehingga tamu (konsmen) complaint.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan penulis dan uraian pada latar belakang di atas ,maka

penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: Apa peranan Waiter dan Waitress

dalam menyiapkan kelengkapan Kebun Anggrek Restaurant di Hotel Sheraton Senggigi

Beach Resort.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Karya Tulis Ilmiah

1.3.1. Tujuan Karya Tulis Ilmiah

Adapun tujuan yang di capai penulis dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah(KTI)

adalah untuk mengetahui “Peranan Waiter dan Waitress dalam menyiapkan

kelengkapan Kebun Anggrek Restaurant di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort

1.3.2. Manfaat Karya Tulis Ilmiah

1. Secara Teoritis

a. Di harapkan dari Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuaan di bidng pariwista pada umumnya.

b. Dapat berguna bagi peneliti lanjutan.

2. Secara Praktis

a. Secara praktis dapat mengetahui perbandingan praktik dengan teori yang di

dapat selama melakukan akegiatan praktek kerja lapangan dengan selama

kegiatan perkuliahan.

b. Dapat menyerap langsung pelajaran dan menambah wawasan tentang dunia

pariwisata dan perhotelan.



4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Priwisata

1. Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalan yang dilakukan seseorang untuk

sementara waktu  yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan

meninngalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud

untuk mencari nafkah di tempat yang di kunjunginya, tetapi semata-mata untuk

menikmati kegiatan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

2. Sedangkan di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009

Tentang Kepariwisataan, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan

didukung berbagai fasilitas serta layan yang di sediakan oleh Masyarkat , pengusaha,

Pemerintah dan Pemerintah daerah.

3. Pengertian pariwisata menurut instruksi presiden no . 19 tahun 1969, kepariwisataan

adalah merupakan suatu kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan

lingkungan hidup yg khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah pemandangan

alam yg indah, dan iklim yg nyaman .

4. Menurut Sulastiyono (2011:5) bahwa “Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang

berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata

2.2. Pengertian Hotel

Pada umumnya kata Hotel berasal dari bahasa prancis yaitu (Hostel), yang

berarti rumah penginapan bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan atau
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bepergian. Namun dalam perkembangannya yang demikian pesat banyak pakar-pakar

dan instansi-instansi yang bergerak di bidangnya memberikan definisi yang beragam.

Belum  ada suatu definisi hotel mampu menguraikan makna hotel secara

keseluruhan dengan lengkap. Adapun perbedaan-perbedaan uraian yang di

kemukakan tentunya tidak terlepas dari latarbelakang yang berlainan, sehingga

masing-masing mempunyai pandangan dan pendekatan tentang suatu maslah secara

berlainan.

Adapun definisi-definisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menurut Darsono (1992:1), “hotel adalah suatu badan usaha yang bergerak di

bidang jasa akomodasi yang di kelola secara komersial. Di dalam hotel para

tamu mendapatkan plelayanan penginapan, makanan dan minuman serta

fasilitas lainnya”.

2. Menurut Chaliq EA.(1992:46),” Hotel merupakan salah satu bentu akomodasi

yang di kelola secara komersial dengan menyediakan playanan penginapan

(kamar), makanan dan minuman (restauran/bar) serta playanan lainnya.

3. Menurut sulastyono (2011:5), “Hotel adalah suatu perusahaan yang di kelola

oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan

fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan

dan mampu membayar dengan jumblah yang wajar dan sesuai dengan

pelayanan yang di terima tanpa ada perjanjian khusus”.

4. Menurut Rumesko, (2001:2), Hotel adalah bentuk bangunan  yg  menyediakan

kamar kamar untuk menginap para tamu ,makanan minuman serta fasilitas lain

yg di perlukan akan di kelola secara professional untuk mendapatkan

keuntungan.

5. Menurut agustinus darsono, (1992:1),
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Hotel adalah badan usaha yg bergerak dalam bidang jasa akomodasi yg di kelola

secara komersial . di dalam hotel para tamu mendapat kan layanan penginapan,

makanan dan minuman serta fasilitas lainnya.

Jadi, Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan bangunan secara khusus,

dimana setiap orang dapat menginap, makan, memproleh playanan dan menggunakan

fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembyaran.

2.3. Klasifikasi dan Fungsi Hotel

2.3.1. Klasifikasi Hotel

Menurut keputusan direktorat Jendral Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi no

22/U/VI/1978 tanggal 12 Juni 1978 (Endar Sri, 1996:9), klasifikasi hotel

dibedakan dengan menggunakan simbol bintang antara 1-5. Semakin banyak

bintang yang dimiliki suatu hotel, semakin berkualitas hotel tersebut. Penilaian

dilakukan selama 3 tahun sekali dengan tatacara serta penetapannya dilakukan

oleh Direktorat Jendral Pariwisata

2.3.2. Fungsi Hotel

Fungsi Hotel menurut Ricard, (2000 : 61) adalah sebagai berikut:

1. Sebagai suatu sarana untuk memenuhi kebutuhan tamu (wisatawan/plancong).

Kebutuhan tamu dapat berupa kebutuhan physic seperti sandang,pangan,

papan, kebutuhan psikis seperti, keamanan ketenangan, dan ketentraman.

Kebutuhan sosial seperti harga diri, cinta kasih, serta penghargaan atas

prestasi dirinya di harapkan dapat terpenuhi.

2. Sebagai tempat tinggal sementara selama berada jauh dari tempat asalnya.

Adapun  fungsi hotel menurut Sudiarto, (1999 : 10), adalah sebagai berikut:



7

1. Sebagai jasa Penginapan, makanan dan minuman serta jasa lainnya yang

dimaksud untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup paara wisatawan.

2. Hotel menggantikan fungsi rumah “di luar rumah” dengan berusaha

memberikan rasa aman (secure), rasa kenyamanan yang  menyenangkan

(comfire), kesendirian (privasy).

Menurut Abd. Rachman Arief (2005:76), Peranan hotel dalam menunjang

pembangunan suatu Negara, usaha perhotelan dapat berperan aktif dalam

berbagai hal, antara lain:

1. Meningkatkan peranan Industri Rakyat.

2. Meningkatkan lapangan kerja baru.

3. Membantu pemerintah dan Swasta dalam usaha pendidikan dan pelatihan.

4. Meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah/Negara dalam sektor pajak.

5. Meningkatkan Devisa/pendapatan Negara (dari sektor pajak & bea cukai ).

6. Meningkatkan hubungan antar Bangsa Dunia.

2.4. Departement-Departement Dalam Hotel

Di Hotel ada beberapa departement dan semua departement dan semua departement

memerlukan suatu kerja sama yang baik.

Adapun departement-departement yang ada pada sebuah hotel menurut  Sulastiyono

(2011:14) adalah sebagai berikut:

1. Front Office Departement (Departement Kantor Depan)

Front Office Departement adalah bagian yang bertugas  menerima pesanan kamar,

memberikan informasi dan menerima atau menangani masalah pembayaran tamu

pada saat Check-Out.

2. Personalia Departemen (Departement Personalia)
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Personalia Departemen adalah departemen yang bertugas melaksanakan

pemeliharaan dan pengadaan tenaga kerja hotel, serta meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan karyawan.

3. Food And Beverage Departement (Departemen Makanan Dan Minuman)

Food And Beverage Departement adalah departemen yang bertugas menyediakan

dan menyajikan makanan dan minuman kepada tamu hotel.

4. House Keeping Departement (Departement Tata Graha).

House Keeping Departement adalah bagian yang bertugas memelihara kebersihan

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

di hotel termasuk tempat untuk karyawan.

5. Accounting Departement (Departement Acounting)

Accounting Departement adalah departemen yang bertugas mengelola keuangan,

baik pengeluaran maupun pendapatan hotel.

6. Marketing Departement (Departement Pemasaran)

Marketing Departement adalah departemen yang bertugas melaksanakan

pemasaran produk hotel dan promosi.

7. Enggenering Departement (Departement Tehnik).

Enggenering Departement adalah departement yag bertugas melaksanakan

perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan gedung serta perlengkapan hotel

lainnya.

8. Scurity Departement (Departement keamanan).

Scurity Departement adalah departemen yang bertugas memelihara dan menjaga

keamanan serta ketertiban didalam maupun diluar hotel
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2.5. Pengertian Restaurant

Restaurant adalah suatu tempat atau bangunan yang menyediakan jasa pelayanan

makanan dan minuman bagi tamu dan umum yang dilengkapi dengan berbagai jenis

menu makanan minuman yang system pengolahannya secara komersial.

Adapun beberapa pengertian lain dari restaurant adalah sebagai berikut:

1. Menurut Keputusan Menteri Prapostel No. KM. 95/Hk.103/MPPT-87, yang

dimaksud dengan “Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang

bertempat di sebagian/seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan

peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyajian dn penjualan

makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya”. (Sudiarto Mangku

Wardoyo, (2005:15).

2. Menurut Warsum WA, (2001:7)

“Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang di organisasi secara komersial

yang menyelengarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa

makanan maupun minuman”

3. Menurut Agus Sulastiyo, (2003:30)

“Restoran adalah ruangan atau tempat dengan segala fasilitas yang menyediakan

makanan dan minuman serta pelayanannya disesuaikan dengan permintaan

pelanggan/konsumen”.

4. Menurut Soekresno, (2001:16)

“Restoran adalah suatu usaha komersial yang menyediakan jasa pelayanan

makanan dan minuman bagi umum dan dikelola secara professional”.
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2.5.1. Fungsi Restaurant

Menurut Richard Sihite, (2000:12), mengenai fungsi restoran adalah sebagai berikut:

a. Menerima pemesanan tempat bagi mereka yang akan makan di restoran hotel yang

bersngkutan

b. Melayani tamu yang akan datang ke restoran

c. Melayani kebutuhan tamu perihal makanan dan minuman

d. Menangani keluhan tamu yang ada hubungannya dengan semua pelayanan di

restoran

e. Melakukan rekapitulasi hasil penjualan makanan dan minuman sebagai data

perhitungan pengeluaran bahan dari dapur.

2.5.1. Jenis-jenis Restaurant

Menur Marsum WA, (2001:8), tentang jeni-jenis restaurant adalah sebagai berikut :

1. A’la Carte Restaurant

Adalah restaurant yang telah mendapatkan ijin penuh untuk menjual makanan

lengakap dengan banyak variasi dimana tamu bebas memilih makanan yang

mereka inginkan tiap-tiap makanan di dalam restaurant jenis ini mempunyai harga

sendiri-sendiri.

2. Table D’hote Restaurant

Adalah suatau restaurant ang khusus menjual menu table d’ hote yaitu menu yang

lengkap (dari hidangan pembuka sampai hidangan penutup) dan tertentu, dengan

harga yang sudah ditentukan pula.

3. Coffee Shop

Adalah suatu restaurant yang sistim pelayanannya menggunakan American

servicedan penyajian makanannya kadang-kadang dilakukan dengan carabuffet,



11

dimana pada restaurant ini tamu dapat mendapatkan makan siang dan makan

malam.

4. Cafeteria atau Café

Adalah suatu restaurant yang mengutamakan penjualan cake, sandwich, coffee dan

tea.Pilihan makanannya terbatas dan tidak menjual minuman yang beralkohol.

5. Continental Restaurant

Adalah suatu restaurant yang menitikberatkan hidangan continentaldengan

pelayanan yang megah.Adapun hidangan yang termasuk dalam continental food

adalah chicken salad Hawaiian, black papper steak dan fillet fist meuniere.

6. Carvery

Adalah restaurant yang menyediakan hidangan yang dipanggang, dimana 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. Grill Room

Adalah suatu restaurant yang menyediakan 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.

2.6. Pengertian Food & Beverage Departement

Menurut Sihite Richad, (2009 : 9) Food and Beverage Departemen adalah bagian

yang bertugas menyediakan dan menyajikan makanan dan minuman. Food and Beverage
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Departemen adalah bagian dari hotel yang mengurus dan bertnggung jawab terhadap

kebutuhan pelayanan makanan dan minuman seta kebytuhan lainnya. Food and

Beverage Departement merupakan departemen yang sangat mutlak di perlukan di hotel

dalam menyediakan makanan dan minuman .

2.7. Pengertian Food And Beverage Service

Menurut Marsum WA (2005:34) Secara umum Food And Beverage Service

adalah bagian yang memberikan pelayanan makanan dan minuman, sedangkan secara

khusus Food And Beverage (dilihat dari segi perhotelan) adalah bagian dari hotel yang

mengurus dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan pelayanan  makanan dan minuman

serta krbutuhan lainnya yang terkait, dan di elola secara komersial serta profesional.

2.8. Pengertian pelayanan

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu

pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan

kepemilikan apapun.

2.8.1. Tujuan Pelayanan

Dalam pemberian pelayanan, karyawan hotel harus memberikan kesan yang baik

kepada pelanggannya dengan memperlihatkan kebutuhan pelanggan yang akan

menggunakan fasilitas hotel. Setiap hotel mempunyai tujuan dalam memberikan

pelayanan kepada pelanggan.Adapun menurut Mahmoedin (2007:2), menyatakan

bahwa “ tujuan pelayanan adalah untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan atau

konsumen, sasaran ini diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi hotel.

Sesungguhnya kepuasan pelanggan hanya dapat dilakukan oleh para karyawan

hotel yang terlebih dahulu mendapatkan service oleh pemilik hotel. Dalam hal ini bisa
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diwujudkan dalam bentuk kesejahtraan karyawan dan pada akhirnya pelanggan yang

terpuaskan oleh pemberi serviceakan memberikan keuntungan jangka panjang pada

hotel, dan pada akhirnya hotel dapat tumbuh dan berkembang menjadi hotel besar dan

menguntungkan, pelayanan merupakan kesan pertama, kebutuhan setiap pelanggan dan

kepuasan pelanggan sama dengan kepuasan hotel, kepuasan pelanggan dikeluarkan

kepada pelanggan lain dan hal itu merupakan sumber informasi untuk terciptanya

sebuah hotel yang professional dalam hal melayani pelanggan, muncul dari suatu hotel

yang berhasil melayani pelanggan dengan baik.

2.8.2. Jenis-jenis Pelayanan

Menurut Marsum WA, (2009:27), Tipe-tipe dasar pelayanan di Restaurant di bagi

menjadi empat katagori yaitu:

1. Tabel Service

Tabel Service adalah suatu system pelayanan restaurant di mana para tamu duduk di

kursi menghadap meja makan, dan kemudian makan dan minuman diantarkan,

disajikan kepada tamu oleh.Dalam hal ini yang menyajikan maknan dan minuman

bisa waiter maupuan waitress. Table service di bagi menjadi 4 (empat) katagori

yaitu:

a. American Service

American service merupakan pelayanan yang sifatnya tidak begitu formal atau

resmi American service sangat terkenal dengan cirri khasnya bahwa makanan

sudah disipakan, ditata, diatur dengan rapid an menarik diatas piring makan di

dapur

b. English Service
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Englis service merupakan pelayanan yang sifatnya formal atau resmi lebih

dikenal dengan istilah Family Serviceyang sifatnya cenderung kekluargaan.

c. French Service

French Service adalah suatu type pelayanan sifatnya formal atau resmi. Dulu

cara seperti ini dipergunakan di lingkungan kaum ningrat. Makanan disiapkan

didapur, ditaruh diatas sipve plater yang bagus dan menarik. Silver platter

ditaruh diatas alat pemanas yang disimpan diatas kereta dan kemudian didorong

ke restaurant deket meja tamu oleh waiter/waitress. Captain senior atau waiter

kemudian menyelesaikan persiaapn makanannya, memotong daging,

menyiapkan sauce, mencampur salad, dan sebagainya.Setelah siap maka

makanan dipindahkan kepeiring tamu dan dihidangkan oleh waiter. Semua

makanan dihidangkan dari sebeblah kanan dengan tangan kanan, kecualai roti ,

mentega, dan salad dari sebelah kiri tamu.

d. Rusian service

Russian Service kadang-kadang disebut juga sebagai Modified  French  Service,

karena dalam  beberapa hal mempunyai  kesamaan  dengan French  Service.

Russian  Service sifatnya sangat formal, mewah dan para tamu merasa

mendapatkan perhatian yang luar biasa dari waiter atau  waitress. Makanan

disajikan  oleh  waiter  atau  waitress dari  dalam silver platter.

Dua perbedaan yang menonjol antara Russian Service dan French Service

adalah:

a. Pada Russian Service, untuk menyajikan makanan hanya diperlukan seorang

waiter atau waitress, sementara dalam French Service diperlukan dua orang

waiter atau waitress.
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b. Pada Russian  Service,  makanan  disiapkan  sepenuhnya di dapur,

sedangkan dalam French Service makanan ada yang full process atau semi

proccess di dalam ruang makan di depan para tamu.

2. Counter service

Counter service merupakan suatu sistem pelayanan restaurant dimana para tamu

yang datanag terus duduk di counter. Apabila makanan dan minuman yang

dipesannya sudah siap maka akan disajikan kepada tamu diatas counter. Petugas

yang menyajikan makanan dan minuman bisa waiter atau lagsung oleh juru masak.

3. Self Service

Yang dimaksud dengan self service disebut juga buffet service ialah suatu sistem

pelayanan restaurant di mana semua makanan secara lengkap di tata dan diatur

dengan rapi diatas meja hidang atau meja prasmanan.

4. Carry Out Service

carry out service disebut juga sebagai take out service yaitu sistem pelayanan

restaurant dimana tamu datang untuk membeli makanan yang disiapkan terlebih

dahulu, dibungkus untuk dibawa pergi dan tidak dinikmati di tempat itu.

2.8.3. Langkah-langkah pelayanan di Restaurant

1. American Service

Menurut Soekresno  dan Pendit  (2008:20),  langkah-langkah American Service

yaitu:

a. Menuangkan air es (pouring  ice water) ke water goblet dari sebelah kanan

tamu searah jarum jam.

b. Menyajikan bread and butter dari sebelah kiri tamu berlawanan arah jarum jam.

c. Menyajikan hidangan appetizer dari sebelah kanan tamu searah jarum jam.
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d. Mengangkat  piring kotor (clear-up) dari  sebelah  kanan  tamu  searah  jarum

jam.

e. Menyajikan soup dari sebelah kanan tamu searah jarum jam.

f. Mengangkat tea  or coffee cupand  saucer dari  sebelah  kanan  tamu  searah

jarum jam.

g. Menyajikan main course dari sebelah kanan tamu searah jarum jam.

h. Mengangkat  piring kotor (clear-up) dari  sebelah  kanan  tamu  searah  jarum

jam  dan  mengangkat bread  and  butter  plate dari  sebelah  kiri  tamu  searah

jarum jam.

i. Membersihkan  sisa-sisa makanan (crumbing  down) dari  sebelah  kiri  tamu

berlawanan arah jarum jam.

j. Menyajikan dessert dari sebelah kanan tamu searah jarum jam.

k. Mengangkat  piring kotor (clear-up) dari  sebelah  kanan  tamu  searah  jarum

jam

l. Menyajikan tea or coffee dari sebelah kanan tamu searah jarum jam

2. English Service

Menurut Soekresno dan Pendit (2007:25), langkah-langkah English Service adalah

sebagai berikut :

a. Menuangkan air es (pouring  ice water) ke water goblet dari sebelah kanan

tamu sesuai arah jarum jam.

b. Menyajikan semua hidangan di atas piring lodor dan diletakkan di atas meja

tamu, dan tamu akan melayani dirinya sendiri.

c. Membersihkan sisa-sisa makanan (crumbing down) dari sebelah kiri tamu.

d. Menyajikan tea or coffee dari sebelah kanan tamu searah jarum jam.
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e. Mengangkat tea or coffee cup dan saucer dari  sebelah  kanan  tamu  searah

jarum jam.

f. Mengambil piring kotor (clear-up) dari sebelah kanan tamu searah jarum jam.

3. French Service

Menurut Soekresno  dan  Pendit  (2003:24), langkah-langkah French Service

adalah sebagai berikut :

a. Menuangkan air es (pouring  ice water) ke water goblet dari sebelah

kanantamu sesuai arah jarum jam.

b. Menyajikan bread and butterdari sebelah kiri tamu berlawanan arah jarum

jam.

c. Menyajikan tea or coffee dari sebelah kanan tamu searah jarum jam.

d. Menyajikan hidangan sesuai pesanan dari sebelah kanan tamu.

e. Membersihkan sisa-sisa makanan (crumbing down) dari sebelah kiri tamu.

f. Mengangkat  piring kotor (clear-up) dari sebelah  kanan  tamu  sesuai  arah

jarum jam.

g. Mengangkat tea  or  coffee cup dan saucer dari  sebelah  kanan  tamu searah

jarum jam.

h. Memasak hidangan sesuai pesanan dihadapan tamu.

4. Russian service

Menurut Soekresno  dan  Pendit  (2005:22), langkah-langkah Russian Service

adalah sebagai berikut :

a. Menuangkan  air es (pouring  ice water) ke water goblet dari  sebelah  kanan

tamu searah jarum jam.

b. Menyajikan bread  and  butter menggunakan clamp dari sebelah kiri  tamu

berlawanan arah jarum jam.
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c. Menyajikan  hidanganappetizer menggunakan clamp dari sebelah  kiri

berlawanan arah jarum jam.

d. Mengangkat  piring kotor (clear-up) dari  sebelah  kanan  tamu  searah  jarum

jam.

e. Menyajikan soup dari sebelah kiri tamu berlawanan arah jarum jam.

f. Mengangkat soup cup and saucer (clear-up) dari sebelah kanan tamu searah

jarum jam.

g. Mengangkat tea  or coffee cupdansaucer dari  sebelah  kanan  tamu  searah

jarum jam.

h. Mengangkat piring kotor (clear-up) dari sebelah kanan tamu searah jarum

jamdan mengangkat bread and butter plate dari sebelah kiri tamu searah

jarumjam.

i. Membersihkan  sisa-sisa  makanan (crumbing down) dari  sebelah  kiri

tamuberlawanan arah jarum jam.

j. Menyajikan dessert menggunakan clamp dari  sebelah  kiri  berlawanan

arahjarum jam.

k. Mengangkat  piring kotor (clear-up) dari  sebelah kanan  tamu  searah

jarumjam.

l. Menyajikan tea coffee dari sebelah kanan tamu searah jarum jam

2.9. Pengertian dan peranan seorang waiter dan waitress

2.9.1. Pengertian waiter dan waitress

Dalam sebuah buku pengantar Akomodasi dan Restauran menjelaskan bahwa

waiter dan waitress karyawan Restauran hotel yang mempunyai tugas dan tanggung

jawab untuk melayani kebutuhan makanan dan minuman bagi para tamu dan

pelanggan hotel secara professional. Sedangkan di tinjau dari maknanya waiter dan
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waitress berarti orang yang bertugas dalam menyajikan/menyiapkan hidangan ke

pada seseorang . Waiter dan waitress merupakan suatu jabatan yang terdapat dalam

berbagai outlet food and beverage departement seperti restauran, room service, bar

dan banquuet.

2.9.2. Peranan waiter dan waitress

Peranan/tugas seorang waiter dan waitress antara lain:

1. Menyambut tamu saat datang (greeting)

2. Mempersilahkan tamu duduk(setting the guest)

3. Menuangkan air putih (puring off water)

4. Menawarkan menu kepada tamu (taking order)

5. Menyajikan minuman, setelah itu menyajikan makanan (presentation menu)

6. Mengambil piring-pirng dan gelas yang kotor (clear up)

7. Menawarkan makanan penutup dan minuman yang lain (abseling)

8. Menagih bon atau tagihan kepada tamu (billing)

9. Mengucapkan terimakasih kepada tamu telah datang ke restoran dan

mengharapkan tamu datang kembali (say thank you)
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BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Sejarah Singkat Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort

Didirikan pada tahun 1937 oleh Ernest Henderson dan Robert Moore di

Springfield, Massachusetts Amerika. Dalam dua tahun, mereka membeli tiga hotel di

Boston dan mereka segera memperluas untuk menyertakan saham properti dari Maine

di Florida. Pada akhir dekade pertama, Sheraton telah membuktikan begitu populer

dan telah menjadi suatu brand pertama hotel yang terdaftar di New York Stock

Exchange.

Sheraton internasional pada tahun 1949 diperluas dengan pembelian dua

jaringan hotel utama di Canada dan berkembang pesat di seluruh dunia. 1960

pembukaan hotel pertama Sheraton di Amerika Latin dan Timur Tengah, dan 1965

merayakan hotel keseratusnya dengan pembukaan Sheraton Boston. Sheraton

membuka pintu dengan mengembangkan jaringan nomor bebas pulsa dan menjadi

jaringan hotel pertama yang mendirikan jaringan call free 800 (bebas pulsa) untuk

akses pelanggan langsung.

Perluasan ke Eropa dan Guatemala dengan hotel Sheraton Stockholm sebagai

proyek hotel pertama di Eropa dan Sheraton Conquistador di kota Guatemala sebagai

hotel pertama di Amerika Utara. Sheraton mencapai taraf internasional pada tahun

1985 sebagai hotel internasional pertama beroperasi di Republik Rakyat China. Pada

bulan April 1995, Four Point Sheraton diperkenalkan oleh Hotel Sheraton baru.

Pada tahun 1998, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc diperoleh

Sheraton. Starwood merupakan salah satu perusahaan hotel terkemuka di dunia.Yang

termasuk merek Starwood diantaranya Sheraton Hotels & Resorts, Four Point, St

Regis Hotels & Resorts, The Luxury Collection , Le Meridien ,A Loft, W Hotels , dan
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Westin Hotels& Resorts, Element. Bussines traveler internasional memberikan

penghargaan pada Sheraton sebagai jaringan Hotel terbaik di amerika latin. Lebih dari

836 hotel yang terdiri dari 95 negara, memiliki system francishe atau dikelola oleh

starwood.

Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok adalah hotel berbintang lima yang

terletak di hamparan pantai senggigi dengan luas 4 hektar yang di kelilingi oleh taman

yang di tata rapi. Sheraton senggigi hanya berjarak kurang lebih 60 kilo meter dan

dapat ditempuh sekitar 1 jam dari Bandara Internasional Lombok. Sheraton senggigi

Resort Lombok diresmikan pada bulan Desember 1991 merupakan hotel chain

pertama yang ada di lombok.

Hotel Sheraton memiliki fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang hotel antara

lain yaitu:

1 Swiming Pool

2 Dua restoran (Kebun Anggrek dan Bawang Putih)

3 Dua bar outlet (Sunset bar dan Putri duyung Pool Bar)

4 In room dinning

5 Laundry/dry cleaning

6 Spa

7 Children playground

8 Health Club (Gym, Sauna, Steam, Jacuzzi)

9 Water sport (diving Centre)

10 Drug Store Shoping Gallery

11 Meeting room

12 Business centre

13 Transport service
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14 Tour desk

15 Money changer front desk

16 Air port lounge

3.2. Struktur Organisasi Sheraton Senggigi Beach Resort

Struktur organisasi merupakan suatu tingkatan – tingkatan dimana dalam struktur

tersebut dapat diketahui bagian- bagian yang terdapat di dalam sebuah hotel, hubungan

antara yang satu dengan yang lainnya, hubungan antara atasan dengan bawahannya dan

hubungan antar departemen yang ada. Dengan melihat struktur organisasi maka akan

dapat diketahui posisi/jabatan yang ditempati oleh seseorang sehingga mereka akan

mengetahui secara langsung fungsi dan tanggung jawab mereka dengan posisi yang

ditempatinya. Setiap departement umumnya akan memasang struktur organisasi

tersebut,sehingga karyawan akan mengetahui posisi dan siapa atasan atau

bawahannya.Struktur organisasi dirancang dan disesuaikan dengan keadaan dan jumlah

staf/karyawannya yang berada pada sebuah perusahaan. Semakin besar sebuah

perusahaan maka tentunya struktur organisasinya juga akan bertambah besar.
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Adapun struktur organisasi di Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok secara

umum adalah sebagai berikut

:

Sumber: Dokumen Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok

3.3 JobDescription

A. General Manager:

1. Bekerja sama dengan pihak luar dalam penjualan produk hotel.

2. Secara rutin memeriksa standar servis yang telah diberikan oleh hotel.

3. Memberikan kesan yang baik kepada setiap tamu terutama VIP guest.

4. Bertanggung jawab penuh kepada owner.

5. Menangani keluhantamuyang tidak mampu ditangani oleh department

head/MOD.

6. Membuat keputusan dan membuat rencana cara mengatur hotel.

7. Membuat aturan, kebijakan, dan keputusan dalam prosedur operasional hotel.

B. Executive Secretar:

1. Menerima semua pesan dan segera menyampaikanny ke GM.
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2. Membantu mengerjakan pekerjaan GM saat GM tidak ada di tempat.

3. Menerima pesan dan segera menindak lanjuti.

4. 1Mengecek semua surat yang masuk maupun yang keluar dan mencatatnya ke

dalam agenda.

C. Room Division Manager:

1. Secara rutin mengontrol pemesanan kamar.

2. Secara rutin mengontrol serta meneliti standar servis mengenai penerimaan

pelayanan informasi.

3. Mengadakan koordinasi dengan department hesd ysng lain.

4. Membuat statistik daftar tamu secara berkala.

5. Memelihara ddan mempertahankan servis, standar, dan quality dari kamar di

area hotel.

D. Accounting Manager:

1. Mengatur keluar masuknya uang dalam hotel.

2. Menginformasikan kepada sales & marketing manager bahwa ada agent/pihak

yang telat dalam melakukan pembayaran.

3. Meneliti kegiatan accounting staff dalam melaporkan hasil kerjanya.

4. Melaporkan tutup buku untuk dilaporkan ke pusat.

5. Bertanggung jawab atas pembuatan laporan bulanan dan tahunan sesuai

dengan keperluan.

6. Membina dan memonitor seksi-seksidi dalam lingkungan akunting.

E. Human Resources Department Manager:

1. Mengadakan program pengembangan tenaga kerja bersama dengan GM.

2. Mengontrol kontrak-kontrak, pengisian semua data hotel dan data karyawan

agar tetap baru.
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3. Bekera sama dengan seluruh department head.

4. Menjalin hubungan baik dengan instansi pemerintah yang terkait degan

hubungan ketenagakerjaan.

5. Mengkoordinir dan melaksanakan program seperti: rekreasi, olah raga,

kegiatan rutin keagamaan, kantin dan sebagainya.

6. Mewakili managemen dalam memecahkan masalah terutama dengan SPSI.

7. Mengusulkan kepada atasan mengenai sistem penggajian, memberikan

motivas kepada karyawan, mengadakan kontrol upah, analisa pengupahan, job

deskripsi, job evaluasi, dan analisa tenaga kerja.

8. Mengontrol salary overtime, transportation, dan kesehatan.

9. Mengusulkan kepada GM untuk bekerja sama dengan chief security untuk

mengontrol area loker dan area parkir.

10. Orientasi pengenalan kerja dan hotel bagi karyawan baru.

11. Menyiapkan kontrak kerja dan membantu memecahkan masalah yang timbul.

12. Melaksanakan dan mentaati tata tertib hotel.

13. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.

F. Executive Chef:

1. Mengawasi mutu bahan makanan yang dipakai.

2. Mengevaluasi program kerja staff.

3. Menjaga standar mutu makanan.

4. Menyusun program kerja dalam penyuluhan.

5. Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di kithen.

6. Menjaga standar food cost.

7. Mengawasi dan mengecek stock bahan makanan yang diperlukan.
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G. F&B Manager:

1. Bertanggung jawab atas kebersihan operasional dalam penyiapan dan

penyajian makanan.

2. Menyusun program staff.

3. Mengawasi dan mengevaluasi rencana kerja dan penampilan staff.

4. Melatih dan membimbing trainee.

5. Berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan tamu.

6. Menangani masalah keluhan tamu.

7. Mengadakan pertemuan atau briefing secara rutin.

8. Menetapkan menu, sistem penyajian strategi penjualan, mengarahkan

penjualan, megarahkan pelaksanaan, dan menilai kebersihan.

9. Meneliti menyetujui standar portion size.

10. Mengawasi jalannya operasional kuhusunya dalam bidang pelayanan kepada

tamu.

11. Menetapkan jadwal operasional food & beverage outlet.

12. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

H. Front Office Manager:

1. Menyelesaikan pembayaran tamu.

2. Menjual seluruh fasilitas hotel kepada tamu.

3. Menyusun riwayat kunjungan tamu.

4. Mencatat pembayaran tamu.

5. Menangani barang-barang bawaan tamu.

6. Melaporkan status kamar.

7. Menangani informasi yang diperoleh dari dalam maupun dari luar hotel yang

berhubungan dengan penjualan kamar.
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8. Menangani pesan, telepon, faximile, serta email.

9. Mengkoordinasi pelayanan tamu.

I. Executive Housekeeper:

1. Mengatsi masalah mengenai lost dan found.

2. Melakukan control ke public.

3. Melaksanakan house rules serta peraturan yang lain terhadap staffnya.

4. Bertanggung jawab serta memelihara semua perlengkapan Tata Graha.

5. Membuat budget.

6. Menetapkan tugas, membina dan mengawasi.

7. Mengadakan koordinasi dengan departement hotel yang lainnya.

8. Memlihara dan mempertahankan serta mengontrol secara rutin service.

9. Mentaati dan mematuhi peraturan hotel.

10. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.

J. Chief Engineering:

1. Bertanggung jawab atas semua kelancaran di Engineering operation.

2. Menyiapkan laporan-laporan yang di perlukan.

3. Melatih dan mengawasi staff bawahan agar dapat bekerja secara efisien dan

efektif.

4. Memeriksa dan mengawasi bahwa seluruh work order dari semua department

telah diatasi dengan baik.

5. Melatih dan mengawasi crew, repair dan maintenance agar bekeja dengan

efektif dalam memeliharaseluru hubungan dengan yang ada dalam hotel.

6. Memelihara kebersihan, kesiapan mesin-mesin hotel secara teratur agar dapat

dipastikan beroperasi dengan baik dan maksimal.

7. Mematuhi peraturan dan mentati peraturan hotel.
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8. Melaksanakan tugas lain dari perintah atasan.

3.4 Job Specification

A. General Manager

Job spesifikasi yang harus dimiliki oleh seorang GM adalah sebagai berikut:

1. Memiliki ijazah perhotelan yang dipakai.

2. Memiliki pengalaman sedikitnya pernah bekerja selama 4 tahun di hotel

berbintang lima.

3. Menguasai bahasa asing minimal 3 bahasa.

4. Mengetahui tentang managerial perhotelan.

5. Mengetahui tentang kepariwisataan.

6. Mampu melajksanakan tugasnya dengan baik dan cekatan.

7. Mampu berkomunikasi dengan baik.

8. Memiliki kemampuan mengatur dan mengelola karyawan dan perusahaan.

B. Executive Secretary

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah:

1. Berpenampilan menarik.

2. Menguasai komputer dengan baik.

3. Memiliki ijazah perhotelan atau secretary.

4. Mampu berbahasa asing.

C. Room Division Manager

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah:

1. Mampu menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab.

2. Memiliki ijazah perhotelan.

3. Mengetahui seluk beluk dunia perhotelan.

4. Menguasai minimal dua bahasa asing.
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5. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di hotel berbintang sebagai FO

manager atau housekeeping.

D. Accounting Manager

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah:

1. Memiliki ijazah perhotelan/akuntansi.

2. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di hotel berbintang.

3. Dapat mengoperasikan komputer dengan baik.

4. Mengetahui managerial perhotelan.

5. Dapat menyusun laporan keuangan.

6. Teliti dalam bekerja dan cekatan.

E. Human Resources department Manager

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah:

1. Mampu menyeleksi calon karyawan dengan baik dan teliti.

2. Memiliki ijazah perhotelan.

3. Mengetahui tentang managerial perhotelan.

4. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di hotel berbintang.

5. Mampu mengatasi masalah dan keluhan yang timbul dari karyawan hotel.

6. Mampu menciptakan ide-ide yang inovatif untuk hotel dan motivasi karyawan.

7. Harus cekatan dalam mengambil keputusan dan cekatan dalam bertindak.

8. Menguasai bahasa asing.

F. Executive Chef

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah:

1. Memiliki pengetahuan tentang food & beverage pruduct.

2. Memiliki pengalaman dalam bidang pengilahan makanan.

3. Dapat menyusun anggaran pembelanjaan hotel.
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4. Memiliki ijazah perhotelan.

5. Mampu membuat standar resep.

6. Mampu berbahasa asing dengan baik.

7. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di hotel berbintang.

8. Mengetahui kualitas makanan yang akan diolah.

G. F&B Manager

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah:

1. Menguasai minimal dua bahasa.

2. Memiliki ijazah perhotelan.

3. Mengetahui standar pelayanan yang baik kepada tamu.

4. Mengetahui managerial perhotelan.

5. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di hotel berbintang.

H. FO Manager

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah:

1. Memiliki ijazah perhotelan.

2. Penuh percaya diri.

3. Dapat mengoperasikan komputer.

4. Mampu membuat keputusan dengan cepat dan tepat.

5. Mampu mengingat nama dan wajah.

6. Ramah dan murah senyum.

7. Mampu berkomunikasi dengan baik.

8. Mampu berbahasa asing.

9. Berpenampilan menarik.

I. Executive Housekeeper

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah;
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1. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah di setujui oleh perguruan tinggi

yang bersangkutan dengan sekolah hotel dan pernah magang.

2. Pengalaman kerja minimal 6 tahun di hotel berbintang.

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

4. Mampu mengatasi pekerjaan dan memotifasi dalam melaksanakan tugas

bawahan agar lebih baik, efekti dan efisien.

J. Chief Engineering

Job spesifikasi yang harus dimiliki adalah:

1. Memiliki latar belakang pendidikan teknisi.

2. Dapat mengoperasikan alat-alat yang berkaitan dengan mesin.

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

diperbaikinya secepat mungkin.

4. Dapat memotivasi bawahan untuk bekerja dan berbuat hal yang lebih baik

dalam bakerja.

3.5. Hubungan Kerjasama antar Bagian

Hubungan dan  kerjasama antar bagian atau departement  yang baik, akan

mengakibatkan lingkungan kerja yang nyaman,sehingga pelayanan yang diberikan oleh

setiap karyawan akan terasa lebih maksimal dan hal ini akan menyababkan kepuasan

terhadap tamu.Apabila hal tersebut sudah tercapai maka semua orang yang terlibat akan

merasakan manfaatnya.Adapun  berbagai bentuk kerja sama antar departement yang

terdapatdi hotel sebagai berikiut:

A. Hubungan F&B Service Dengan  Front Office

Hubungannya yaitu :

1. Dalam memberikan imformasi tentang jumlah tamu yang menginap,laporan ini

sangat penting sekali sebab dengan memberikan laporan jumlah tamu yang
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menginap maka pihak F &B Departement dapat mempersiapkan makanan  dan

minuman,dengan demikian permintaan makanan dan minuman dapat terpenuhi

dengan baik dan memuaskan.

2. Pemberian impormasi mengenai penyambutan terhadap tamu (playanan welcome

drink)dan lainnya.

B. Hubungan F&B Service dengan housekeeping department

1. Menyediakan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan termasuk housekeeping

department.

2. Memasang dinner set bagi kamar yang memerlukan.

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

tamu,utamanya tamu VIP dan Group.

4. Mengirim Banquet Event Order  kepada HK untuk membuat Lay Out di dalam

Banquet Hall atau meeting room jika ada event.

5. Meminta bantuan HK bila ada penambahan meja/kursi di dalam restaurant yang

6. Membuat dan menyediakan Room service menu agar  di pasang di dalam kamar-

kamar tamu.

7. Membuat door knop menu’ buffet menu/special event menu’ untuk di pasang di tiap

kamar.

C. Hubungan F&B Service dengan F&B Peroduck Departement

1. Memberikan informasi mengenai pesanan makanan dan miuman oleh tamu, yang

harus di siap kan oleh F&B Produck

2. Memberikan informasi mengenai jumlah pesanan makanan dan minuman yang di

pesan oleh tamu.
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D. Hubungan F&B Service dengan Accounting Departement

1. Memberikan informasi mengenai jumlah penjualan dan pembelian barang

(pengeluaran dan pemasukan).

2. Memnyediakan jenis bahan atau alat-alat yang diperlukan F & B Department

3. Mempromosikan produk-produk atau alat-alat terbaru.

E. Hubungan F&B Service dengan Enggenering Departement

1. Hubungan antara F &B Department dengan Engineering Department dapat di lihat

dari perbaikan yang dilakukan oleh engineering terhadap perlatan yang rusak milik

Food and Baverage Department ataupun masalah teknis-teknis lainnya.

2. Perbaaikan jenis elektronik yang ada di restaurant.

3. Perbaikan lampu-lampu yang ada di restaurant.

3.6. TUGAS SEORANG WAITER DAN WAITRESS

Tugas seorang waiter dan waitress:

1) Mempersiapkan alat-alat service.

2) Mempersiapkan meja (Table Set Up) pada station masing-masing.

3) Mempersiapkan sarana-sarana lain yang kira –kira diperlukan dalam melayani tamu.

4) Menyambut tamu yang masuk dengan mengucapkan selamat pagi,siang malam

dll,kemudian mempersilahkan duduk dengan posisi yang tepat dan sesuai dengan

jumlah tamu yang ada dan petugas yang lain langsung mengisi air es pada gelas yang

telah disediakan/diset up di meja makan.

5) Mengambil order makanan/minuman dari tamu sambil menawarkan minuman yang

lain. Membawa order kekitchen /lounge untuk mengambil makanan/minuman yang

sesuai dengan orderan copy order diserahkan kecashier.

6) Melayani makan/minum dengan menggunakan standard service yang telah

ditentukan/digariskan oleh pimpinan.
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7) Menyelesaikan pembayaran setelah tamu selesai makan dan menyerahkan kembali ke

F & B cashier.

8) Membawa semua peralatan yang kotor yang telah digunakan kepada diswasher,setelah

terlebih dahulu dipisahkan antara barang-barang masih bisa digunakan dan yang tidak

bisa digunakan.

9) Membawa linen yang kotor kebagian laundry dan menukarkan dengan yang bersih

(table cloth,linen napkin dll)

10) Mempersiapkan kembali meja makan yang telah selesai dipakai.

11) Pada acara -acara buffet, membantu stewarding dan cook mengatur peralatan dan

makanan diatas meja buffet,membantu cook menunggui meja buffet untuk melayani

tamu-tamu yang datang mengambil makanan dan membantu kembali peralatan dan

makanan setelah selesai buffet.

12) Bertanggung jawab atas alat-alat service yang menjadi perlengkapan tempat kerjanya.

13) Menjaga  kebersihan dan kerapian pada station masing-masing dan seluruh ruangan

pada umumnya.

14) Menjaga dan memelihara semua perlengkapan ruangan melaporkan kepada atasan

setiap kali mendapatkan kerusakan.
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Restaurant Kebun Anggrek Sheraton Senggigi Beach Resort

Kebun Anggrek restaurant merupakan restaurant yang hanya buka untuk

breakfast dan dinner. Restaurant ini menyediakan makanan international breakfast.

Breakfast buka mulai jam 7 pagi sampai jam 11 siang, dan untuk dinner buka mulai jam

6 sore sampai jam 10 malam. Breakfast menggunakan menu buffet dan dinner

menggunakan menu a la carte. Kapasitas tempat duduk yang tersedia adalah 150 seat.

4.1.1 Struktur Organisasi Restaurant Kebun Anggrek.

Sumber: HRD Hotel Sheraton Senggigi Beach Resort.

Food  & Beverage Manager

Satria

Treinee

Egi,Epol,Agung,Putri,Jihan

Waiter/Waitress

Ali,Hartono,Hasan,Basra,Atul

Restoran Captain Kebun
Anggrek

Ayu

Outler Manager Kebun
Anggrek

Mansyur

Asst. Food  & Beverage
Manager

Nuri
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4.1.2. Job Deskription Restaurant Kebun Anggrek

1. Food & Baverage Manager

a. Mengkoordinir anak buah (Bartender, Captain Waiter,dan Waiter/waiterss) dalam hal

:

1. Schedule kerja

2. Pembagian station di restaurant

3. Pengawasan tugas-tugas rutin mereka.

4. Pengaturan tugas-tugas pada sat keluar (Banquette/Function dsb)

b. Menerima pemesanan-pemesanan tempat (Reservation )

c. Membuat daily report tentang :

1. Segala kegiatan/kejadian-kejadian(Termasuk Complaint tamu)

2. Anak buah yang hadir/tidak hadir (Present List)

3. Jumlah tamu

4. Makanan & Minuman yang terjual(Menurut slip order yang ada)

d. Mengadakan inspeksi rutin terhadap anak buahnya yang berada di bar dan Restaurant

termasuk room service section dengan tujuan kontrol terhadap kebersihan ruangan

pelaksanaan tugas dsb.

e. Setiap saat mengadakan inspeksi terhadap anak buahnya tentang kebersihan dan

kerapihan berpakain, kebersihan diri dsb.

f. Setiap saat mengadakan kontak langsung dengan tamu-tamu terutama tamu

langganan.Melaporkan complain atau saran-saran yang didapat kepada F&B

Manager.

g. Mengawasi pelaksanaan acara-acara khusus :Banquette Convention dsb.

h. Bertanggung jawab atas seluruh alat-alat service yang digunakan oleh Bar &

Restaurant.
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i. Bertanggung jawab atas pengadaan dan pemakaian Supplies yang dipergunakan oleh

Bar dan Restaurant termasuk Room Service: Misalnya,Napkin

paper,Sauce,menu,Tray layer,order slip dsb.

j. Bertanggung jawab atas mutu Food&Beverage service.

k. Mengadakan kerja sama yang baik dengan petugas-petugas yang lain terutama

bagian-bagian yang erat hubungannya dengan operation Bar dan Restaurant sehari-

hari terutama Kitchen.

l. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul baik dengan petugas pada bagian lain

maupun dengan tamu meneruskan persoalan yang tak terselesaikan kepada atasan.

m. Secara rutin mengadakan discusi / brifing dengan anak buah tentang sesuatu yang

menyangkut tugas sehari – hari untuk kemudian melaporkan hasilnya kepada F & B

Manager.

2. Asst. F & B Manager

a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan antar kitchen – F&B Service

b. Mengkoordinasi penyiapam dan mengawasi kelancaran acara event/function.

c. Menangani permasalahan yang memerlukan penanganan secara langsung dan

melaporkan ke FBM mengenai maslah yang memerlukan penanganan khusus.

d. Meneliti keluhan tamu atas pelayanan produk dan menerangkan ke bagian yang

bersangkutan untuk diatasi.

e. Member pengarahan dan petunjuk pada section head  F&B departemen.

f. Menghadiri rapat F&B departemen

g. Mewakili F&B manager apabila tidak di tempat.

1. Restaurant Manager

a. Membuat catatan tentang;segala kegiatan/kejadian termasuk complain dari tamu dan

memperhatikan waiter/waiterss yang hadir dan tidak hadir,day off dsbnya.
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b. Bertanggung jawab atas semua kerusakan perlengkapan-perlengkapan tempat bekerja

yang disebabkan oleh dirinya atau oleh waiter/waiterss melaporkan semua kerusakan

yang terdapat kepada Departemen  yang bersangkutan.

c. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan antar kitchen – F&B Service

d. Membantu Food & Beverage Manager dalam mencari ide - ide baru demi kemajuan

e. Secara rutin mengadakan discusi / brifing dengan anak buah tentang sesuatu yang

menyangkut tugas sehari – hari untuk kemudian melaporkan hasilnya kepada F & B

Manager.

2. CAPTAIN

a. Pengawasan tugas-tugas rutin waiter/waiterss.

b. Menerima setiap saat tamu yang masuk dan mempersilahkan duduk ditempat yang

sesuai.

c. Mengambil order makanan/minuman dari tamu (terutama terhadap tamu-tamu penting)

sambil menawarkan makanan dan minuman yang lain (bertindak sebagai sales

promotion)

d. Mengatur setiap tamu keluar ruangan setelah selesai makan.

e. Menerima pesanan-pesanan tempat (reservation)

f. Wine service (menerima order dan melayani tamu-tamu yang minum wine dengan cara

pelayanan yang benar)

g. Menyelesaikan persoalan yang timbul dengan tamu dan meneruskan persoalan yang

belum terselesaikan kepada atasan.

h. Mengadakan koordinasi yang baik dengan petugas yang lain terutama dengan petugas

kitchen.

i. Mampu mengganti tugas waiter/waiterss setiap sat.
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j. Membuat catatan tentang;segala kegiatan/kejadian termasuk complain dari tamu dan

memperhatikan waiter/waiterss yang hadir dan tidak hadir,day off dsbnya.

k. Ikut bertanggung jawab atas kerapian dan kebersihan ditempat kerja.

l. Bertanggung jawab atas semua kerusakan perlengkapan-perlengkapan tempat bekerja

yang disebabkan oleh dirinya atau oleh waiter/waiterss melaporkan semua kerusakan

yang terdapat kepada Departemen  yang bersangkutan.

m. Bertanggung jawab atas tata tertib didalam ruangan kerjanya.

n. Bekerja sesuai dengan jam kerja dan jadwal yang telah ditentukan dan bersedia untuk

kerja lembur apabila diperlukan.

5. Waiter/ Waitress

a. Mempersiapkan alat-alat service.

b. Mempersiapkan meja (Table Set Up) pada station masing-masing.

c. Mempersiapkan sarana-sarana lain yang kira –kira diperlukan dalam melayani tamu.

d. Menyelesaikan pembayaran setelah tamu selesai makan dan menyerahkan kembali ke

F & B cashier.

e. Membawa semua peralatan yang kotor yang telah digunakan kepada diswasher,setelah

terlebih dahulu dipisahkan antara barang-barang masih bisa digunakan dan yang tidak

bisa digunakan.

f. Membawa linen yang kotor kebagian laundry dan menukarkan dengan yang bersih

(table cloth,linen napkin dll)

g. Mempersiapkan kembali meja makan yang telah selesai dipakai.

h. Pada acara -acara buffet, membantu stewarding dan cook mengatur peralatan dan

makanan diatas meja buffet,membantu cook menunggui meja buffet untuk melayani
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tamu-tamu yang datang mengambil makanan dan membantu kembali peralatan dan

makanan setelah selesai buffet.

i. Bertanggung jawab atas alat-alat service yang menjadi perlengkapan tempat kerjanya.

j. Menjaga  kebersihan dan kerapian pada station masing-masing dan seluruh ruangan

pada umumnya.

k. Ikut menjaga dan memelihara semua perlengkapan ruangan melaporkan kepada atasan

setiap kali mendapatkan kerusakan.

l. Mempertanggung jawabkan semua kerusakan yang timbulkan olehnya.

m. Bekerja sesuai dengan jam kerja dan jadwal yang telah ditentukan oleh atasan dan

bersedia bekerja lembur untuk setiap sat.

4.1.3 Job Spesification Restaurant Kebun Anggrek.

1. Food and Beverage Manager

a. Usia 30 tahun keatas

b. Mempunyai fisik yang baik

c. Berpenampilan dan berkepribadian yang rapi dan baik

d. Penuh percaya diri

e. Berpendidikan da berpengalaman dibidang management

f. Mempunyai sifat kepemimpinan

g. Mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris dengan baik

h. Mempunyai wawasan yang luas dibidang service dan product

i. Mempunyai bakat untuk menjual

j. Mempunyai daya kreatifitas dan loyalitas yang tinggi

k. Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi

l. Mempunyai disiplin yang tinggi
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m. Bersedia kapan saja dibutuhkan

2. Asst  food and Baverage Manager

a. Mampu berkomunikasi dalam bahasa inggris dengan baik

b. Berpengalaman minimal 5-6 tahun dibidang service

c. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun dihotel berbintang

d. Memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, ramah serta sabar dalam menghadapi

tamu

e. Menguasai bidang yang lain dalam hal kebartenderan serta taking order

direstaurant maupunroom service .

f. Mempunyai wawasan yang luas dibidang service dan product

g. Memiiki keinginan yang kuat terhadap penjualan dan bersedia menerima

tantangan.

h. Pendidikan akademi pariwisata

i. Berpendidikan minimal DIII Pariwisata

3. Restaurant Manager

a. Usia 25 tahun keatas

b. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik

c. Berpengalaman minimal 5-6 tahun dibidang service

d. Berpendidikan minimal D III Pariwisata

e. Memiliki rasa percaya diri dan tinggi

f. Memiliki sifat bertanggung jawab

g. Memiliki jiwa kepemimpinan

h. Mau bekerja keras

i. Memiliki wawasan yang luas dibidang service

4. Captain Waiter

a. Memiliki usia 25 tahun ke atas
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b. Pendidikan akademi pariwisata

c. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun dihotel berbintang

d. Memiiki keinginan yang kuat terhadap penjualan dan bersedia menerima

tantangan.

e. Berpenampilan yang menarik, mampu mengawasi dan mengkoordinir operasional

harian diarea kerja yang menjadi tanggung jawab.

f. . Memastikan bahwa bawahan telah melaksanakan disiplin dengan baik.

5. Waiter / Waitress

a. Umur 18 tahun ke atas

b. Memiliki latar pendidikan pariwisata

c. Memiliki kemampuan dalam berbahasa Inggris dengan baik

d. Memiliki rasa percaya diri uyang tinggi

e. Penuh rasa tanggung jawab

f. Suka bekerja keras

g. Memiliki sifat ramah dan suka bergaul dengan siapa saja.

h. Memiliki fisi dan kepribadian yang sehat.

6. Room service Waiter/ss

a. Umur 18 tahun ke atas

b. Bisa berbahasa inggris dengan baik

c. Pendidikan minimal jurusan pariwisata

d. Memiliki jiwa yang ramah tamah

e. Kuat fisik, sehingga mampu bekerja pada waktu mendapatkan sift malam
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2.1.4. Layout  Restaurant Kebun Anggrek.

Keterangan:

 sampai merupakan meja restaurant beserta nomornya masing-

masing.

 merupakan restaurant reception

 merupakan meja buffet

 merupakan meja bundar restaurant
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4.1.5. Sistem pembagian kerja Restoran Kebun Anggrek.

Di dalam menjalankan operasionalnya, karyawan kebun anggrek restoran

mengenal empat waktu pembagian kerja (shift). Setiap shift mempunyai waktu

tersendiri. Pembagian waktu ini dimaksudkan agar tersedianya staff/karyawan pada

saat tamu membutuhkan sesuatu dari restoran misalnya makanan dan minuman.

Berikut adalah sistem pembagian kerja yang digunakan di restoran Kebun Anggrek.

1. Early morning shift

Masuk dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Tugas dan persiapan yang harus

dilakukan adalah:

a. Menyiapkan susu dan creamer.

b. Mengeluarkan meja.

c. Membersihkan meja.

d. Memasang susu-susu di atas meja

e. Memasang name tag makanan.

f. Membuat kopi.

g. Melengkapi meja-meja yang belum lengkap.

2. Morning shift

Masuk mulai jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Tugas dan persiapan yang harus

dilakukan adalah:

a. Membantu tugas early morning yang belum selesai.

b. Menyiapkan troly untuk tempat menaruh linen kotor.

c. Menyaipkan towel untuk dipakai di pantri.

d. Menyiapkan tutup pot dan wadah untuk menaruh tea spoon yang kotor.

e. Menyiapkan air panas.
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f. Menyiapkan kopi menggunakan kinoks.

g. Menyiapkan trey jek dan trey.

h. Menyiapkan set up-an (adjusment) seperti cutleries, saucer, dessert plate, cup,

dan napkin.

i. Menyiapkan ice cube dan orange juice.

j. Menyiapkan croisant dan madu.

k. Menyiapkan round trey untuk mengantarkan pesanan.

l. Mengangkat piring-piring kotor bekas tamu makan yang ada di meja.

m. Membersihkan meja tamu.

n. Menyiapkan set up-an di atas meja untuk digunakn lagi oleh tamu yang lain.

o. Membawa peralatan-peralatan yang sudah penuh di tray ke steward untuk

dicuci.

p. Mengantarkan pesanan kopi atau teh.

q. Merapikan meja dan kursi setelah tamu selesai.

r. Men-set up meja untuk keperluan dinner setelah breakfast selesai.

s. Mompolis cutleries, bowl, glas jus, dan jus container.

t. Menyiapkan keperluan untuk breakfast besoknya.

u. Melipat napkin.

3. Evening shift

Masuk mulai dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Tugas dan persiapan yang

harus dilakukan oleh evening shift adalah sebagai berikut.

a. Membantu tugas morning shift yang belum selesai.

b. Meng-hadle lunch jika ada.

c. Men-set up table untuk persiapan dinner.

d. Menyiapkan table cloth.
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e. Melipat napkin.

f. Menyiapkan dinner bread untuk dinner.

g. Membersihkan bread box.

h. Menunggu tamu yang akan datang ke restoran.

i. Melayani tamu yang sudah reservasi.

j. Mengambil orderan tamu dan menyajikannnya.

k. Membersihkan piring-piring bekas tamu makan dari atas mejanya.

l. Membongkar set up-an dinner dan menggantinya dengan set up-an breakfast

untuk dipakai besok paginya.

4. Night shift

Masuk mulai jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Tugas dan persiapan yang

dilakukan oleh night shift adala sebagai berikut.

a. Membantu tugas evening shift yang belum selesai.

b. Membuat kopi untuk dipakai waktu breakfast.

c. Membantu room service mengantar makanan ke kamar apabila ada orderan.

4.1.6.  Fasilitas dan alat kerja Restoran Kebun Anggrek

Setiap pekerjaan yang dilakukan di dalam semua operasional hotel

membutuhkan alat bantu kerja. Begitu juga dengan restoran, alat bantu kerja sangatlah

penting demi kelancaran kerja karyawan. Berikut adalah fasilitas-fasilitas dan alat

kerja yang terdapat di restoran kebun anggrek antara lain.

1. Captain order.

2. Scrap pad dan polpen.

3. Trey dan trey jek.
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4. China ware seperti: saucer, dissert plate, dinner plate, bowl, cup, dll.

5. Glass ware seperti: juice glass, ashtray, dll.

6. Cutleries seperti: spoon, fork, knife, tang, dll.

7. Freezer.

8. Croisant plate.

9. Tang.

10. Madu.

11. Coffee container.

12. Water container.

13. Coffee heater.

14. Kinox.

15. Plunger.

16. Coffee machine.

17. Blender.

18. Stirer.

19. Lap/kain polish.

20. Oo Towel.

21. Sterno.

22. Bread box.

23. Trolley

24. Bill holder.

25. Bill cover.

26. Napkin box.

27. Wine cooler.



48

4.1.7 Form Yang Digunakan Restoran Kebun Anggrek.

1. Captain order

Form yang digunakan oleh para waiter untuk menulis pesanan tamu yang

kemudian diserahkan ke kasir, kitchen, bar, dan satunya lagi dibawa oleh waiter

sendiri.

2. Multi request

Form yang digunakan di restoran untuk memesan barang-barang keperluan

persiapan di restoran seperti kopi, teh, gula, susu, madu, dll.

3. Employee package pass

Form yang digunakan oleh karyawan apabila ia ingin membawa sesuatu keluar

dari hotel.

4. Breakfast list

Form yang dibawa oleh seorang greeter/greetress di restoran untuk

mengetahui jumlah dan status kamar tamu.

4.2. Langkah-Langkah Pelayanan Breakfast Di Restaurant Kebun  Anggrek

Menangani/menghandle breakfast adalah kegiatan yang dilakukan oleh karyawan

restoran yang masuk shift early morning dan yang morning shift. Kegiatan yang

dilakukan mulai dari karyawan masuk sampai mereka pulang di restoran kebun anggrek

dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Hal-hal yang dilakukan pra kerja:

a. Posting/ absen kehadiran di pos satpam.

b. Mengambil seragam di linen kemudian ganti baju.

c. Mempersiapkan atribut seperti polpen, scrap pad, captain order, dan name tag.
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d. Grooming/merapikan diri dari ujung kaki sampai ujung rambut.

e. Mempersiapkan alat-alat kerja.

f. Adjusting.

g. Mise en place.

2. Hal-hal yang dilakukan selama kerja:

a. Menghandle buffet breakfast mulai dari jam 07.00 sampai jam 11.00.

b. Membersihkan, mempolish, dan merapikan alat-alat kerja seperti cutleries, saucer,

cup, B&B plate, juice glass, juice container, dll.

c. Menghandle buffet atau a’la carte lunch jika ada.

d. Memesan persiapan susu, kopi, air, dan teh untuk besok paginya.

e. Menset up meja.

f. Menghandle buffet atau a’la carte dinner.

3. Hal-hal yang dilakukan setelah kerja:

a. Membawa linen-linen kotor ke laundry.

b. Mengganti baju seragam dan membawanya ke laundry.

c. Membersihkan diri.

d. Bersiap untuk pulang kemudian posting.

4.3  Standar Operasional dalam Playanan Dan Membersihkan Peralatan Restoran Di

Hotel Sheraton Senggigi Beach

A. Standar Oprasional Playanan

SOP sangat berperan penting dalam kesuksesan jalannnya operasional suatu

restaurant. Berikut ini adalah SOP pelayanan makanan oleh waiter/waitress:
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1. Menyambut dengan cara memberi salam sesuai dengan waktu serta menanyakan

kabar dari tamu yang akan datang ke restaurant. Berikut adalah kalimat yang

digunakan oleh waiter/waitress The Gangsa Restoranrestaurant pada saat

menyambut tamu adalah “Good morning/afternoon/evening sir/madam, how are you

today?”

2. Mengantarkan tamu menuju tempat duduk yang diinginkan dan membantu menarik

kursi ketika tamu akan duduk.

3. Menyerahkan daftar menu dari sebelah kanan tamu dengan tamu  wanita terlebih

dahulu.

4. Sambil memberikan waktu kepada tamu dalam menentukan makanan serta

minuman yang akan dipesan, waiter/waitress menyiapkan captain order, dalam hal

ini waiter/waitress dapat melakukan taking order untuk mengetahui jenis minuman

yang akan di pesan terlebih dahulu sebelum tamu menentukan pilihan makanan yang

akan mereka pesan.

5. Mencatat pesanan tamu pada captain order yang dibuat rangkap 3 (tiga) yang mana

setiap lembarnya diberikan kepada cashier, bar, dan kitchen.

6. Mengulang kembali pesanan untuk menghindari kesalahan.

7. Membawa captain order ke bar dan kitchen.

8. Sambil menunggu pesanan tamu siap dihidangkan, waiter/waitress melakukan set

up cutleries padameja tamu.

9. Menyajikan makanan yang telah dipesan sesuai dengan urutan makanan (appetizer,

soup, main course dan dessert) dari sebelah kanan tamu.
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10. Menanyakan kepada tamu apakah mereka sudah selesai menyantap makanan dan

minuman sehingga waiter/waitress dapat mengangkat piring dan gelas kotor (clear

up all restaurant equipment on the table).

11. Melakukan crumbing down serta mengangkat salt & pepper.

12. Menyerahkan bill, sambil menanyakan kepada tamu tentang rasa dari makanan dan

minuman yang telah mereka nikmati serta menanyakan sesuatu yang dikeluhkan.

Membantu menarikkan kursi pada saat tamu akan meninggalkan restaurant serta

mengucapkan terima kasih atas kedatangannya.

B. Standar Oprasional Membersihkan Pralatan

1. Cara membersihkan (Polishing) tableware / cutleries.

a. Siapkan serbet kain.

b. Siapkan tempat air yang di isi dengan air panas, dan di tambahkan sedikit irisan

jeruk nipis, siapkan tray yang sudah di alasi dengan serber kain / service clouth.

Letakkan alat-alat di atas tray, kelompokan terlebih dahulu sesuai dengan jenisnya

spoon, knife, fork, tea  spoon, stang spoon, stang fork dan lain-lain.

c. Rendam tebleware / cutleries secukupnya secara begantian ke dalam tempat yang

sudah di sediakan atau yang telah di isi air panas dan irisan jeruk nipis.

d. Ambil alat-alat secukupnya yang sesuai dengan jenisnya, letakkan pada bagian

sudut serbet kain.

e. Peganglah menggunakan tangan kiri dan poles cutleries menggunakan tangan

kanan.

f. Letakkan cutleries yang sudah di poles pada tray lain yang sudah di alasi dengan

serbet kain lain.
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g. Susunlah menurut jenisnya dengan rapi.

2. Cara membersihkan (polishing) water goblet

a. Siapkan serbet kain.

b. Siapkan tempat air yang di isi dengan air panas, dan di tambahkan sedikit irisan

jeruk nipis.

c. Siapkan rak khusus water goblet.

d. Susun gelas (water goblet, white wine glass, red wine dan lainnya) di atas tray.

e. Pegang pada tangkai gelas dan beri uap daei te,pat air yang telah si isi dengan air

panas dan lemon di bagian dalam dan di luar gelas.

f. Polish hingga bersih dalam keadaan telungkup ada rak gelas, dan susun sesuai

dengan jenisnya.

g. Gelas yang sudah di bersihkan tidak boleh di pegang pada bagian atasnya.

3. Cara membersihkan (polishing) rechaud / pemanas listrik.

a. Siapkan serbet kain.

b. Rendam serbet kain dalam air panas dan gunakan untuk membersihkan rechaud.

c. Jika terdapat kerat / kotoran yang lengket, bersihkan dengan steel wool dengan

cara di gosok dengan kuat pada bagian kerat / kotoran.

d. Bilas dengan air bersih berkali-kali.

e. Keringkan rechaud, polesh sampai bersih hingga mngkilap.

f. Kembalikan pada tempat semula.

4. Cara membersikan (polishing) chinawere

a. Siapkan serbet kain.

b. Letakkan alat-alat di atas rak, kelompokkan terlebih dahulu  sesuai dengann

jenisnnya Dinner Plate, Dessert Plate, Cereal  Bowl, Soucer, Ashtray dan lain-

lain.
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c. Ambil chinawere yang sesuai dengan jenisnya, letakkan pada bagian sudut serbet

kain.

d. Peganglah menggunakan tangan kiri dan poles chinawere menggunakan tangan

kanan.

e. Letakkan chinawere yang sudah di poles pada tempatnya.

f. Susunlah menurut jenisnya dan rapi.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui cara membersihkan peralatan restaurant yang di

lakukan oleh waiter dan waiteress. Akan tetapi pada saat membersihkan peralatan

restaurant, waiter dan waiteress masih kurang memperhatikan cara membersihkan

atau perawatannya. Pleh karena aitu sangat dibutuhkan bagi Supervisor untuk

memberi pengawasan bagi para waiter dan waiteress dalam membersikan peralatan

restaurant dan memberi peringatan bagi seluruh karyawan khususnya food &

beverage service untuk lebih berhati-hati dalam membersihkan peralatan restaurant

supaya tidak mudah pecah.

4.4. Persiapan Pralatan Restorant (Pre Operation)

Restoran formal tidak buka selama 24 jam sehingga akan ada saat restoran di

buka dan ditutup. Sebelum jam buka tim kerja mempersiapkan segala sesuatu

menyangkut persiapan fisik restoran mulai dari kebersihan restoran, lingkungan,

kondisi udara, kelengkapan peralatan penyajian, makanan dan minuman yang bersih,

higienis serta performance dari tim kerja restoran. Selain persiapan fisik juga

diperlukan persiapan psikis dari para pekerja restoran, misalnya tentang informasi

menu special, VIP customer, menu yang tidak dapat dijual karena alasan tertentu.
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Kedua persiapan fisik maupun psikis dapat dilakukan dan dipersiapkan secara

bersama-sama sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Sebelum restoran buka sebaiknya diadakan briefing manager kepada semua staf

baik di bagian restoran maupun bagian dapur. Kegiatan ini dilakukan setelah selesai

melakukan persiapan sebelum restoran buka untuk menyatukan langkah demi

kelancaran proses kerja di restoran. Disamping itu untuk memberikan motivasi

kepada bawahan agar memberikan pelayanan yang terbaik dan dapat memberikan

kepuasan bagi pelanggan restoran.

Mise en place adalah kata terminology Perancis yang dipergunakan secara

internasional dalam bisnis perhotelan dan “catering” (jenis usaha produksi dan

penghidangan makanan atau minuman. Mise en place berarti menempatkan dan

mengatur segala sesuatu pada tempatnya untuk sesuatu proses pekerjaan.

a. Prinsip-prinsip “Mise en place”:

1. Bersih, teratur dan rapi

2. Tertata dalam jangkauan

3. Indah atau mempunyai daya tarik

4. Sesuai dengan kebutuhan (baik dalam jumlah dan macamnya)

b. Tujuan “Mise en place”

Tujuan “Mise en place” adalah:

1. Untuk menunjang proses pekerjaan agar dapat terselenggara.

2. Lancar dan teratur

3. Tepat pada waktunya

4. Mudah dan menyenangkan
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5. Di restauran dan bar proses pekerjaan harus dapat menyenangkan baik bagi si

karyawan maupun tamu.

6. Di restaurant dan bar “mise en place” ditujukan juga sebagai sarana atau

pelengkap atmosphir serta dekorasi ruangan seperti:

a. Mempersiapkan Linen

1. Menukar linen : mengumpulkan linen yang bersih dari Housekeeping.

Linen ini ditukar atas dasar satu linen bersih untuk satu linen kotor.

Linen ini akan dicatat dalam suatu linen list, yang berangkap dua.

Dimana satu akan disimpan direstoran sebagai arsip.

2. Mengatur linen : meliputi napkin, membagikan table cloth sesuai

dengan ukuran meja yang ada, dan menyimpan kembali pada lemari

linen, jenis linen yang tidak dipergunakan. Dalam menyimpan linen ini,

tumpuklah linen tersebut dengan rapi, dimana lipatannya menghadap

keluar, sehingga mudah untuk menghitungnya.

b. Polishing Peralatan Makan dan Minum

Polishing dilakukan untuk menghilangkan kotoran atau debu yang ada

di peralatan-peralatan makan dan minum, agar bersih dan tidak

menimbulkan penyakit. Cara mem-polishing peralatan :

1. Siapkan air panas dalam wadah / container .

2. Beri perasan air jeruk nipis (ampas jeruknya pun dapat dimasukkan ke

dalam container tersebut
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3. Taruh peralatan yang akan di-polishing di atas container yang berisi air

panas, agar terkena uapnya. Kemudian setelah diberi uap, lalu di lap

dengan tissue atau lap bersih hingga kering. Lakukan hingga semua alat

bersih.

4. Air panas ini digunakan untuk menghilangkan lemak-lemak yang ada

pada peralatan tersebut agar mudah hilang. Sedangkan penggunaan

jeruk nipis dalam polishing ini, bertujuan untuk menghilangkan bau-

bau amis yang ada atau yang tertinggal di peralatan-peralatan tersebut.

c. Mempersiapkan Meja Persediaan (Side Station)

Kadang-kadang side station disebut juga side stand atau waiters

points dimana semua alat-alat yang diperlukan pada

saat operation disimpan.

Jenis alat-alat tersebut adalah :

1. Assorted cutlery: garpu dan sendok untuk menghidangkan makanan

(service spoon and fork); dessert spoons and fork, soup, tea and coffee

spoon, fish knives and forks, dinner knives and forks, bread and butter

knives.

2. Assorted China: bread and butter plates, dessert plates, coffee cups and

sauces, ashtray, etc.

3. Soup and sauce ladle.

4. Service trays.

5. Check pads, service cloth dan menu.

6. Condiment : tomato ketchup, tabasco, champagne glasses
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7. Napkin, basket of rolls, sugar bowls, advertising items

d. Jenis bumbu-bumbu (condiments) yang biasa disuguhkan diruang makan

adalah:

1. Garam dan merica (salt & pepper)

2. Minyak dan cuka (oil & vinegar)

3. Bottle condiments (Tomato Ketchup, Tabasco, Worcestershire Sauce,

Soy Sauce, Horseradish, Mustard (French), English Mustard). Semua

jenis condiments ini sebelum disuguhkan di hadapan para tamu,

terlebih dahulu harus dipersiapkan.

e. 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), silverware (sendok, garpu dan pisau), glassware (gelas), dan

linen (moulton, table cloth dan napkin), yang disusun diatas meja lengkap dan

rapi untuk satu orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa table setting adalah

rangkaian kegiatan menutup meja menggunakan peralatan yang telah siap

dipakai seperti chinaware (B&B plate, tea cup dan saucer), silverware (sendok,

garpu dan pisau), glassware (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 banyak.
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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. Memasang moulton.

3. Memasang taplak meja (laying cover) dapat dilihat pada bahasan

memasang taplak meja.

4. 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.

5. Letakkan show plate di tengah sisi meja makan dengan jarak 2 cm dari

tepi meja.

6. Meletakkan cutlery dan silverware dimulai dari dinner knife dan dinner

fork. Dinner knife diletakkan dibagian sisi kanan show plate dengan

bagain alat ini merupakan dasar untuk meletakkan alat yang lainnya.

7. Letakkan silverware yang lainnya sesuai dengan jenis hidangan dan

diletakkan sesuai dengan pedoman meletakkan alat silverware.

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

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

fork (dipakai mata pisau menghadap ke dalam. Jarak antara keduanya

diperkirakan cukup untuk meletakkan dinner plate show plate yaitu ± 26

cm. sedangkan dinner fork diletakkan disebelah kiri show platesejajar

dengan dinner knife. Kedua untuk hidangan appetizer).
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9. Meletakkan water goblet ± 2cm berada diatas dinner knife. Jika water

goblet diikuti dengan gelas wine lainnya, pemasangannya diletakkan

dibawah water goblet posisinya sejajar atau serong membentuk sudut 45º

C dari tepi meja

10. Bread and butter plate (B&B plate) disebelah kiri garpu ± 3 cm,

sedangkan butter spreader diletakkan diatas piring B&B plate.

11. Letakkan guest napkin diatas show plate.

4.5. Dampak Baik Dan Buruk Dari menyiapkan Kelengkapan  Pralatan Restaurant

( Food And Beverage Service )

1. Dampak Baik Dengan Adanya Kelengkapan Pralatan Restaurant

( Food And Beverage Service )

Dengan menyiapkan kelengkapan peralatan di resutoran yang mana merupakan salah

satu faktor kesiapan dalam memberikan pelayanan kepada tamu khusus di food and

beverage service departement, karena akan dapat memberikan dampak baik seperti:

a. Kelengkapan peralatan restaurant ( food and beverage service ) dapat membantu

/ meningkatkan kinerja waiter-waitess food and beverge service dalam

melaksanakan tugas-tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada tamu di

restaurant.

b. Karyawan (food and beverage service ) dapat memberikan pelayanan yang

maksimal kepada tamu, dalam mencapai kepuasan tamu.
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c. Dengan adanya pelayan yang maksimal tersebut dalam mencapi kepuasan, maka

akan berdampak baik bagi hotel yaitu menciptakan image hotel yang baik.

2. Dampak buruk dari kurangnya kelengkapan restaurant ( food and beverage service )

Kurangnya peralatan restaurant akan dapat memberikan dampak buruk seperti:

a. Dapat menghambat kinerja waiter / waitress dalam memberikan pelayanan yang

baik dan maksimalkepada tamu, yang akan berpengaruh terhadap kelancaran

oprasional di restaurant.

b. Tidak tercapainya pelayanan yang maksimal dan kepuasan tamu, dan tamu bisa

complaint karena kurangnya peralatan restaurant baik dari jenis maupun jumblah

yang di butuhkan oleh tamu pada saat makan.

c. Dapat memberikan image yang buruk bagi hotel
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan peranan waiter dn waitress dalam kelengkapan Restoran

Kebun Anggrek di Hotel Sheraton Senggigi Beach .Sehingga penulis dapat

menyimpulkan sebaai berikut:

1. Peranan waiter dan waitress meliputi persiapan tempat, persiapan peralatan makan

dan minum dan persiapan linen yang akan digunakan pada saat operasional

berlangsung.

2. Mempersiapkan Meja Persediaan (Side Station) Meliputi, Assorted cutlery, Assorted

China, Soup and sauce ladle, Service trays, Check pads, service cloth dan menu,

Condiment, Napkin, basket of rolls, sugar bowls, advertising items

3. Mempersiapkan dan Melengkapi kekurangan dan persediaan alat yang ada di meja

tamu sebelum dan sesudah Oprasional berlangsung.

5.2. Saran
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Dari hasil kesimpulan tersebut di atas tentang Peranan Waiter dan Waitress Dalam

Menyiapkan Kelengkapan  pada restoran kebun anggrek Sheraton Sengggigi Beach

Resort, dapat disampaikan beberapa saran sebagai pembentuk citra hotel.

1. Mengontrol kelengkapan persiapan peralatan maupun tempat .

2. Selalu memperhatikan kelengkapan side station (meja persiapan).

3. Selalu memperhatikan kebersihan area kerja dan peralatan di saat oprasional

berlangsung.
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