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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang kini mulai dilirik 

dalam pengembangan pariwisata hal ini dikarenakan oleh provenisi ini kaya 

akan budaya dan seni seperti perang topat, gendang beleq dan nyongkolan. 

Selain itu Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan destinasi wisata yang 

tentunya tidak diragukan lagi keindahannya. Dalam perkembangannya dapat 

dilihat dari, mulai dibangun dan dikembangkannya industri dalam sektor 

pariwisata, seperti perbaikan aksesibilitas ke destinasi pariwisata, begitu pula 

dengan pembangunan-pembangunan akomodasi yang diperuntukkan sebagai 

fasilitas wisatawan dalam kegiatan pariwisatanya. 

Proses pengembangan pariwisata memiliki tujuan yang sebelumnya sudah 

menjadi rencana sebelum terlaksananya pengembangan-pengembangan 

tersebut, dimanatujuan dari pengembangan itu sendiri adalah terus 

meningkatnya wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang berkunjung 

untuk melakukan aktifitas wisata di Nusa Tenggara Barat. Dalam priode tahun 

2012 sampai dengan 2016 tujuan dalam pengembangan pariwisata 

memperoleh hasil yang cukup memuaskan ini dibuktikan dengan terus 

meningkatnya wisatawan yang berkunjung. Peningkatan tersebut dapat dilihat 

pada data tabel 1 berisi kunjungan wasatawan Nusa Tenggara Barat priode 

2012-2016. 



Tabel 1.Kunjungan Wasatawan Ke Nusa Tenggara Barat Priode 2012-

2016 

Tabel 
Banyaknya Kunjungan Wisatawan ke Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 2012-2016 

Jenis Wisatawan 
Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

Wisatawan 

Mancanegara 471706 565944 752306 1061292 1404328 

Wisatawan 

Nusantara 691436 791658 876816 1149235 1690109 

Jumlah/Total 1163142 1357602 1629122 2210527 3094437 

Sumber: Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat 

Tabel 1 dapat diketahui bahwa setiap tahunnya wisatawan yang 

berkunjung mengalami peningkatan. Peningkatan wisatawan yang berkunjung 

juga mempengaruhi peningkatan tamu yang menginap dihotel khususnya hotel 

yang ada di Nusa Tenggara Barat. 

Menurut Soenarno dalam seryawan, wijayanti (2014), hotel adalah 

suatu jenis akomodasi yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang 

dengan makan dan minum dan dikelola secara komersial. Dari pengertian 

tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa hotel merupakan fasilitas yang 

diperuntukkan untuk tamu setelah melakukan kegiatan berwisata. Untuk 

wisatawan yang datang untuk berekreasi tidak jarang juga datang untuk 

melakukan kegiatan MICE ( Meetting, Incentive Trip,conference dan 

Exhibition ).  

Tinggi rendahnya tamu yang menginap di hotel sangat terpengaruhi 

oleh citra yang dimiliki hotel tersebut, semakin baik citra suatu hotel semakin 

banyak pula tamu yang akan menjadi konsumennya. Pembentukan suatu citra 

yang baik merupakan salah satu hal yang utama yang dilakukan oleh hotel 



untuk mendapatkan tamu sebanyak mungkin agar laba yang ditargetkan dapat 

tercapai, begitupula halnya dengan hotel Sudamala Suite And Villas Senggigi. 

Untuk mendapatkan tamu sebanyak mungkin serta langganan yang 

semakin meningkat tentunyan hotel Sudamala Suite And Villas Senggigi terus 

melakukan upaya salah satunya dengan meningkatkan fasilitas yang dan 

kualitas serta citra yang dimiliki, dalam hal ini hotel Sudamala Suite And 

Villas Senggigi tentunya memiliki cara yang terstruktur dan terorganisir yaitu 

dengan memberikan bimbingan dan arahan kepada semua sumber daya 

manusia yang ada dengan memberikan tuntunan cara kerja seperti 

pemberlakuan standar prosedur operasional (Standard Operasional 

Procedure). Pemberlakuan standard operasional yang ada adalah salah satu 

faktor penting yang dapat membentuk karakter sumber daya manusia di hotel 

Sudamala Suite And Villas Senggigi menjadi disiplin dan bertanggung jawab 

dan tentunya pelayanan yang ada di hotel ini pada setiap departmentnya 

memiliki standar operasional, tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, 

begitu pula dengan department food and beverage product yang merupakan 

salah satu department food and beverage Sudamala Suite And Villas 

Senggigi. 

Food and beverage product merupakan department yang juga berperan 

dalam meningkatkan laba hotel, selain itu juga dengan memberikan kepuasan 

dengan kualitas makanan dan minuman yang merupakan produknya food and 

beverage product departement juga akan mampu memberikan citra yang baik 

terhadap hotel. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk 



membahas dalam karya tulis ini berkaitan dengan judul yaitu “standar kualitas 

makanan dan minuman terhadap kepuasan tamu pada department food and 

beverage product” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka  dirumuskan 

suatu   permasalahan yaitu “bagaimanakah standar kualitas makanan dan 

minuman terhadap kepuasan tamu pada department food and beverage 

product di hotel sudamala suite & villas 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

Penulisan Karya Tulis Ilmiah memiliki tujuan dan manfaat sebagai 

berikut : 

1.3.1 Tujuan Karya Tulis Ilmiah 

(1) Untuk mengetahui standar kualitas makanan dan minuman terhadap 

kepuasan tamu pada departemen food and beverage product di hotel 

Sudamala Suuite and Villas  

(2) Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab food and beverage staff 

di hotel Sudamala Suite And Villas  

(3) Untuk mengetahui standard operational procedure section yang ada di 

departemen food and beverage product di Sudamala Suuite and Villas  

1.3.2 Manfaat Karya Tulis Ilmiah 

(1) Secara Akademik 



Untuk memenuhi salah satu syarat penulis guna mencapai kebulatan 

studi Diploma III Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Mataram 

 

(2) Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil karya tulis ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk 

penulis selanjutnya yang membahas departemen food and beverage 

product 

(3) Bagi Penulis 

Hasil karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan penulis khususnya dalam mengetahui standar kualitas 

makanan dan minuman terhadap kepuasan tamu pada departemen food 

and beverage product 

(4) Bagi Instansi Terkait 

Hasil karya tulis ini diharapkan mampu menambah refrensi tentang 

standar kualitas makanan dan minuman terhadap kepuasan tamu pada 

departemen food and beverage product 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pariwisata 

Menurut Kodyat dalam Harry Razeki (2009) pariwisata adalah perjalanan 

dari suatu tempatketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau 

kelompok, mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagian dengan 

lingkungandalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.  

Selanjutnya Burkart dan Medlik dalam Harry Razeki (2009) menjelaskan 

pariwisata sebagai suatu trasformasi orang untuk sementara dan dalam waktu 

jangka pendek ketujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup 

dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat 

tujuan itu. 

Sedangkan Wahab dalam Harry Razeki (2009) menjelaskan pariwisata 

adalah salah satu jenisindustri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan 

ekonomi yang cepat dalampenyediaan lapangan kerja, peningkatan 

penghasilan, standart hidup sertamenstimulasi sektor-sektor produktivitas 

lainnya.Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi industri-

industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan, 

transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri. 

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pariwisata 

adalah kegiatan yang berkaitan dengan leisure (waktu luang untuk bersenang-

senang) ditempat wisata, untuk  refressing juga dapat memanfaatkan industry 



pariwisasat seperti akomodasi perhotelan, agent perjalanan sebagai pelengkap 

kegiatan pariwisatanya. 

2.2 Pengertian Hotel 

Beberapa pengertian hotel menurut para ahli sebagai berikut: 

(1) Menurut Sulastiyono (2011) hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola 

oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan 

fasilitas kamar tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan 

mampu membayar dengan jumlah yangr sesuai dengan pelayanan yang 

diterima tanpa adanya perjanjian khusus. 

(2) Sambodo dan Bagyono (2006) mengungkapkan bahwa “sebagian orang 

mungkin menganggap bahwa perhotelan hanya terdiri dari hotel dan 

restoran. Lebih luas dari itu, industri perhotelan meliputi berbagai macam 

usaha, seperti bar, gerai fast food, guest house, laundry and dry cleaning, 

rekreasi keluarga, kebugaran, dan lain sebagainya.” Usaha perhotelan 

memiliki ciri-ciri khusus, yaitu memadukan usaha menjual produk nyata 

hotel (tangible product), seperti kamar, makanan, dan minuman. Dengan 

usaha menjual jasa pelayanan (intangibleproduct) seperti keramahan, 

sopan santun, kecekatan, kemudahan, dan lain-lain. Agarberhasil dalam 

usaha tersebut maka pengelola harus terus berusaha meningkatkan kualitas 

produk dan mampu menyajikan pelayanan yang sebaik-baiknya. 

(3) Ni Wayan Suwithi dalam Wisnu Hadi (2014) menuliskan dalam bukunya, 

menurut The AmericanHotel and Motel Association (AHMA) 

sebagaimana dikutip oleh Steadmon danKasavana: A hotel may be defined 



as an establishment whose primary business is providing lodging facilities 

for the general public and which furnishes one or more of the following 

services: food and beverage service, room attendant service, uniformed 

service, Laundering of linens and use of furniture and fixtures, yang dapat 

diartikan sebagai berikut: Hotel dapat didefinisikan sebagai sebuah 

bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas 

penginapan untuk umum dengan fasilitas pelayanan sebagai berikut: 

pelayanan makan dan minum, pelayanan kamar, pelayanaan barang 

bawaan, pencucian pakaian dan dapat menggunakan fasilitas/perabotan 

dan menikmati hiasan-hiasan yang ada didalamnya. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hotel 

merupakan salah satu akomodasi yang dikelola secara komersil yang 

disediakan kepada tamu sebagai tempat menginap. Hotel menyediakan 

fasilitas lain dan layanan untuk memberikan kepuasan kepada tamu 

sehingga hotel mampu mencapai tujuannya yaitu mendapatkan laba yang 

ditargetkan. 

2.3 Klasifikasi Hotel 

Berdasarkan keputusan Dirjen Pariwisata No. 14/U/II/1988 dalam 

Damanik Valentino (2014), tentang usaha danpengelolaan hotel 

menjelaskan bahwa klasifikasi hotel menggunakan sistem bintang. 

Darikelas yang terendah diberi bintang satu, sampai kelas tertinggi adalah 

hotel bintang lima.  Sedangkan hotel-hotel yang tidak memenuhi standar 

kelima kelas tersebut atau yang berada dibawah standar minimum yang 



ditentukan disebut hotel non bintang. Pernyataan penentuan kelas hotel ini 

dinyatakan oleh Dirjen Pariwisata dengan sertifikatyang dikeluarkan dan 

dilakukan tiga tahun sekali dengan tata cara pelaksanaan ditentukan oleh 

dirjen Pariwisata.  

Dasar penilaian yang digunakan antara lain mencakup: 

a. Persyaratan fisik  meliputi lokasi hotel dan kondisi bangunan. 

b. Jumlah kamar yang tersedia. 

c. Bentuk pelayanan yang diberikan 

d. Kualifikasi tenaga kerja, meliputi pendidikan dan kesejahteraan 

karyawan. 

e. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia seperti kolam 

renanglapangan tenis dan diskotik. 

Klasifikasi hotel berbintang tersebut secara garis besar adalah 

sebagai berikut : 

1. Hotel bintang satu 

a. Jumlah kamar standar minimal 15 kamar dan semua kamar 

dilengka pikamar mandi didalam 

b. Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 20 m2 untuk 

kamar double dan 18 m2 untuk kamar single. 

c.  Ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur tidur, minimal terdiri 

dari lobby, ruang makan (> 30m2) dan bar. 

d. Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga. 

 



2. Hotel bintang dua 

a. Jumlah kamar standar minimal 20 kamar (termasuk minimal 1 

suite room,44 m2). 

b. Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 20m2 untuk 

kamar double dan 18 m2 untuk kamar single. 

c. Ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari 

lobby, ruang makan (>75m2) dan bar. 

d. Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga 

penukaran uang asing, postal service, dan antar jemput. 

3. Hotel bintang tiga 

a. Jumlah kamar minimal 30 kamar (termasuk minimal 2 suite room, 

48m2). 

b. Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 22m2 untuk 

kamar single dan 26m2 untuk kamar double. 

c. Ruang publik luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari 

lobby, ruang makan (>75m2) dan bar. 

d. Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, 

penukaran uang asing, postal service dan antar jemput.  

4. Hotel bintang empat 

a. Jumlah kamar minimal 50 kamar (temrasuk minimal 3 suite room, 

48 m2) 

b. Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 24 m2 untuk 

kamar single dan 28 m2 untuk kamar double 



c. Ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari 

kamar mandi, ruang makan (>100 m2) dan bar (>45m2) 

d. Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, 

penukaran uang asing, postal service dan antar jemput. 

e. Fasilitas penunjang berupa ruang linen (>0,5m2 x jumlah kamar), 

ruang laundry (>40m2), dry cleaning (>20m2), dapur (>60% dari 

seluruh luaslantai ruang makan). 

f. Fasilitas tambahan : pertokoan, kantor biro perjalanan, maskapai 

perjalanan, drugstore, salon, function room, banquet hall, serta 

fasilitas olahraaga dan sauna. 

5. Hotel bintang lima 

a. Jumlah kamar minimal 100 kamar (termasuk mminimal 4 suite 

room,58m2) 

b. Ukuran kamar minimum termasuk kamar mandi 26 m2 untuk 

kamar single dan 52m2 untuk kamar double. 

c. Ruang public luas 3m2 x jumlah kamar tidur, minimal terdiri dari 

lobby, ruang makan (>135m2) dan bar (>75m2). 

d. Pelayanan akomodasi yaitu berupa penitipan barang berharga, 

penukaran uang asing, postal service dan antar jemput. 

e. Fasilitas penunjang berupa ruang linen (>0,5m2 x jumlah kamar), 

ruang laundry (>40m2), dry cleaning (>30m2), dapur (>60% dari 

seluruh luaslantai ruang makan). 



f. Fasilitas tambahan : pertokoan, kantor biro perjalanan, maskapai 

perjalanan, drugstore, salon, function room, banquet hall, serta 

fasilita solahraaga dan sauna. 

g. Dengan adanya klasifikasi hotel tersebut dapat melindungi 

konsumen dalam memperoleh fasilitas yang sesuai dengan 

keinginan. Memberikanbimbingan pada pengusaha hotel serta 

tercapainya mutu pelayanan yang baik. 

2.4 Departement Dalam Hotel 

Departement didalam hotel salah satunya merupakan kantor depan hotel. 

2.3.1 Restoran  

 Restoran terbagi atas dua departement yaitu food and beverage service 

dan foodand beverage product. 

1. Food and Beverage Service 

 Food and Beverage Service merupakan departement restoran yang 

bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelayanan langsung kepada 

tamu yang berkaitan dengan menerima pemesanan, menyajikan 

pesanan tamu dan pembayaran makanan dan minuman dari tamu. 

2. Food and Beverage product 

 Food & Beverage Product adalah bagian yang bertugas mengolah, 

memproduksi dan menyajikan makanan dan minuman untuk keperluan 

tamu hotel Sulatiyono dalam Huda Samsul dan Nurcahyo Jati (2015). 

Menurut Bartono & Ruffino  dalam Huda Samsul dan Nurcahyo Jati 



(2015) beberapa hal-hal yang berkaitan dengan Food and Beverage 

product adalah sebagai berikut : 

a. Memasak 

 Pengertian Memasak Menurut Damanik Valentino (2014),, 

memasak adalah membuat suatu bahan mentah menjadi matang 

dengan tujuan agar dapat dimakan sesuai naluri manusia nomor tiga, 

yaitu yang disebutndengan istilah veodingsdrang. Namun demikian 

menurut Caserani- Lundberg dan para ahli kuliner, secara definitif, 

memasak adalah proses pemberian panas (application of heat) 

sehingga bahan yang dimasak tersebut akan dapat dimakan (eatable), 

lezat di lidah (palatable), aman dimakan (safer to eat), mudah dicerna 

(digestible), dan berubah penampilanya (change its appearance)  

b. Penampilan  

 Penampilan seorang sandwich handler harus mencerminkan 

kepribadian yang bersih, sehat, rapi, dan cekatan karena tamu akan 

langsung melihat bagaimana sandwicher itu bekerja. Pakaian yang 

kumal, pisau yang tak tajam dan alat-alat yang kusam, bukan reklame 

yang baik untuk para konsumen. Tampilan dengan seragam cook yang 

bersih, memakai muts atau peci khas sandwicher, serta apron yang 

bersih.  

c. Mise En Place  

 Dalam Mise En Place ini Siapkan bahanbahan produksi dan 

material sandwich serta pisau potong yang baik dan higienis. Siapkan 



juga resep-resep di dekat tempat kerja agar dapat dilihat sewaktu-

waktu. Buatlah suatu preparation yang baik dan lengkap untuk 

mendukung operasi pekerjaan agar dapat lebih lancar.  

d. Organisasi Kitchen  

 Standar organisasi dapur di perlukan untuk melaksanakan tugas 

bagian dapur. Merekalah yang bertanggungjawab atas produksi 

makanan di lingkungan food & beverage department. Organisasi ini 

memperlihatkan posisi dan jabatan petugas dapur dari yang paling atas 

sampai yang paling bawah.  Berdasarkan fungsinya di bedakan atas 

dapur kecil, besar, dan menengah. Besar atau kecil dapur tergangtung 

pada tingkat kegiatan dan besar kecil hotelnya. Sebutan untuk 

organisasi dapur adalah kitchen brigade yakni small brigade atau 

dapur kecil, medium brigade atau dapur sedang dan large brigade atau 

dapur besar. Pada hotel kecil, Small Brigade yang di pimpin seorang 

Chef Cook sudah cukup memadai.  Di hotel terapungatau kapal pesiar, 

dapur perludipimpin seorang Executive Chef yang di bantu puluhan 

juru masak. Kapal pesiar menggunakan Large Brigade sementara 

kebanyakan hotel di darat menggunakan Medium Brigade, yang 

seksinya dibagi jadi Hot Kitchen dan Cold Kitchen saja. Dalam suatu 

brigade besar yang memiliki banyak seksi, pelaksanaan produksi 

harus memiliki seksi.  

- Gardemanger, seksi produksi makanan dingin, salads, appetizer, 

dan sandwich.  



- Poteger, seksi pembuatan berbagai jenis soup.  

- Entermetier, seksi sayuran panas dan garnish panas.  

- Saucier, seksi produksi bermacam sauce panas.  

- Poissonier, seksi penyedia makanan dari ikan.  

- Fritures, seksi penggorengan bahan olahan.  

- Rotisseur, seksi pemanggangan makanan dan daging dengan oven.  

- Grill, seksi bakar – bakaran untuk memasak daging dan ikan.  

- Pattisserie, seksi Pastry, bagian produksi roti dan dessert.  

- Boucherie, seksi Butcher atau bagian penyiapan daging yang akan 

dimasak  

- Pantry, seksi produksi minuman dingin/panas non-alkohol.  

- Employee Kitchen, dapur untuk melayani makan karyawan dan 

staff. 

2.3.2 Kantor Depan Hotel 

Front Office atau Kantor Depanmerupakan departemen yang vital 

dalamoperasional hotel. Agusnawar. Amd.Par.(2002:1) dalam buku 

“Pengantar Operasional Kantor Depan Hotel” menjelaskan kantor depan 

hotel merupakansalah satu departemen atau bagian yanglangsung 

memberikan pelayanan kepadatamu, dimulai dari calon tamu mengadakan 

pemesanan kamar/ pre-arrival sampai tamutinggal dan berangkat (check-

out) dari hotel.Sangatlah dimengerti betapa kompleksnyakegiatan 

pelayanan hotel untuk memperolehhasil dan keuntungan yang diharapkan. 

2.3.3 Housekeeping  



Housekeeping  berasal  kata  dari  kata  “house”  yang  artinya  rumah,  

wisma,  hotel  dan  kata  “keep”  yang  artinya  menjaga,  merawat,  atau  

memelihara.  Arti  Housekeeping adalah:   bagian   atau   departemen   

yang   mengatur   atau   menata peralatan,  menjaga  kebersihan,  

memperbaiki  kerusakan,  dan  memberi  dekorasi  dengan tujuan agar 

hotel tampak rapi, bersih, indah, menarik, dan menyenangkan 

penghuninya. 

2.3.4 Engineering 

Engineering merupakan departement yang bertanggung jawab atas 

perbaikan fasilitas dihotel seperti AC, TV dan lain sebaginya 

2.3.5 Accounting  

Accounting Departement yang bertanggung jawab terhadap semua 

income dan outcome hotel. 

2.3.6 Security  

Security adalah departement yang bertanggung jawab atas keamanan 

hotel. 

2.3.7 Sales and Marketing 

Sales and marketing adalah departement yang bertanggung jawab atas 

pemasaran hotel. 

2.3.8 Human Resources Development 

Human resources development adalah departement yang bertanggung 

jawab atas seluruh karyawan hotel berkaitan dengan penerimaan dan 

pemecatan, pemberian sanksi dan keluhan dari karyawan. 



2.5 Pengertian Peranan 

Pengertian peranan dalam Jurnal Sobirin Ahmad Hilman (2017:21)  

- Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat dihaarapkan yang 

dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat dan peranan adalah bagian 

dari tugas utama yang harus dilaksanakan, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

- Usman (2001 : 4 ) mengemukakan “ peranan adalah terciptanya 

serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam 

suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan 

tingkah laku 

dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan tugas 

serta prilaku yang dilakukan oleh seseorang dan peranan yang dilakukan 

tersebut  berdasar pada perannya. 

2.6 Pengertian Food And Beverage Product 

Food & Beverage Product adalah bagian yang bertugas mengolah, 

memproduksi dan menyajikan makanan dan minuman untuk keperluan tamu 

hotel, baik dalam kamar, restoran atau Coffe –shop, Banquet (resepsi 

pertemuan), makanan karyawan, dan sebagainya. Bagian ini di pimpin oleh 

seorang Food & Beverage Director atau F&. Manager, yang dibantu oleh 

seorang Asst. F&B Manager, Seorang Sekretaris F&. Manager, dan beberapa 

Department Head seperti: Exc.Chef atau Chef De’Cuisine, Restoran Manager, 

Bar Manager, Banquet Manager, Chief Stewarding, dan beberapa Section 

Head di lingkunagn F&B Department. Aktivitas yang berkaitan dengan 

penyediaan pelayanan makanan dan minuman, maka bagian makanan dan 



minuman ini dapat dikatakan suatu bagian hotel yang paling komplek dalam 

arti jumlah karyawan yang dibutuhkan, penghitungan pendapatan dan biaya, 

dan pengendalian yang harus dilakukan oleh manajemen Sulatiyono dalam 

Samsul dan Jati (2015). 

2.7 Pengertian Kualitas 

Menurut Kotler dalam Hilman (2017) Kualitas dapat diartikan keseluruhan 

sifat suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya 

untuk memasukkan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Melalui 

pengertian dan teori ini dapat diketahui bahwa suatu barang atau jasa akan 

dinilai bermutu apabila dapat memenuhi ekspektasi konsumen akan nilai 

produk yang diberikan kepada konsumen tersebut. Artinya, mutu atau kualitas 

merupakan salah satu faktor yang menentukan penilaian kepuasan konsumen. 

2.8 Pengetian tamu  

Menurut Rusmansi dalam Hilman (2017) tamu merupakan seseorang atau 

sekelompok orang yang datang yang membawa beberapa atau suatu 

kepentingan yang harus disambut dengan hormat dan ramah. Dari pengertian 

tersebut tamu dapat diartikan orang yang berkunjung atau datang yang 

memiliki tujuan masing-masing. 



BAB III 

GAMBARAN UMUM 

 

3.1 Sejarah Singkat 

Sudamala Suites & Villas adalah hotel  butik eksotis mewah  merk 

Indonesia. Ini adalah proyek seumur hidup yang membangun, 

mengembangkan dan mengelola kedua properti menakjubkan yaitu  

Sanur, permata tersembunyi di mistik Bali, dan properti Senggigi 

dramatis, sebuah resot tepi pantai di Lombok yang asri. 

Sudamala adalah nama dari sebuah puisi, bagian dari Mahabharata 

kuno, mengenai Dewi Durga, yang dikutuk karena perselingkuhan, tapi 

dikembalikan ke bentuk yang penuh dengan kebaikan oleh salah satu dari 

lima bersaudara Pandawa, Sahadewa, dengan bantuan Bhatara Guru. 

Sahadewa disebut sebagai Sudamala salah satu yang membersihkan 

kotoran dan jahat. Pertunjukan wayang kulit dari Sudamala dikatakan 

mampu membalikkan kutukan, menangkal bencana dan menetralisir 

kekuatan negatif. Hal ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara 

penyucian dan upacara di Bali dan Jawa. 

Sesuai dengan inspirasi untuk nama, masing-masing Sudamala 

Suites & Villas dibayangkan, dirancang dan dibuat dengan keinginan dan 

energi untuk membersihkan dan memurnikan tubuh dan jiwa. Sudamala 

memberikan  pengalaman memancarkan kehangatan dan perawatan, 

senyum yang tulus yang mengantisipasi kebutuhan tamu kami dan ingin, 



dikombinasikan dengan rasa tenang kelapangan diresapi dengan seni dan 

budaya lokal. 

Pencarian lokasi murni untuk menyembuhkan dan menyehatkan 

jiwa yang penat adalah suatu proses yang berkelanjutan di dunia saat ini. 

panorama matahari terbenam yang dramatis di tepi pantai, bukit-bukit 

hijau dan keeksotisan  seni budaya di negeri yang jauh dari meja kerja dan 

layar komputer. visi yang indah ini telah di bangun di Sudamala Suites & 

Villas, Senggigi dari Juni 2013. 

Budaya asli masyarakat Sasak dikombinasikan dengan pengaruh 

yang kuat dari adat Bali menciptakan cara yang menarik hidup yang unik 

ke pulau.Terletak tepat di mana pasir yang lembut bertemu dengan laut, di 

barisan depan setiap matahari terbenam, Sudamala Suites & Villas, 

Senggigi menawarkan setiap tamu yang mengingini tempat perlindungan 

tropis untuk tempat tinggal. perjalanan indah sepanjang garis pantai indah 

Lombok dan ladang hijau mulus mengangkut Anda ke dunia bahagia, di 

mana relaksasi memerintah atas rutinitas yang dijalani. Menetap menjadi 

salah satu dari 28 suite yang luas resor dan tujuh villa mewah, dan 

membuat Sudamala rumah Anda di Lombok. Serius dipilih Fasilitas di 

kamar, termasuk tempat tidur yang luar biasa dan linen nyaman, mandi 

eksklusif, beranda luas dan gratis Wi-Fi gratis, bersama dengan desain 

indah dengan  mendefinisikan  hidup mewah. 

Lounge di bawah nuansa pohon waru laut di tepi pantai atau di 

sekitar kolam renang berkilau dikelilingi oleh pohon kamboja yang harum 



dengan buku yang bagus dari perpustakaan resor. Terdekat Olah-Olah 

Restaurant menyajikan minuman dingin menyegarkan, camilan ringan, 

makanan nikmat setia resep lokal dan berbagai hidangan Barat yang lezat. 

Menyegarkan tubuh dan jiwa di Mango Tree Spa; oasis mewah 

penyembuhan dan perawatan kecantikan, diformulasikan untuk bersantai, 

memanjakan dan membuat perjalanan lengkap peremajaan. Biarkan 

koleksi denda karya seni lokal di dalam dan di sekitar hotel menginspirasi 

imajinasi Anda. 

3.2  Struktur Organisasi  

 

3.3  Job Description’ 

3.3.1  General Manager 

1. Mengobservasi dan memonitor penampilan karyawan 

untuk memastikan bahwa aturan-aturan dan prosedur hotel telah di 

laksanakan. 

general manager 

F & B MANAGER 

F & B SUPERVISOR 

HOUSEKEEPER 

HOUSEKEEPING 
SUPERVISOR 

STAFF 

ASST.  FRONT 
OFFICE MANAGER 

FRONT OFFICE 
SUPERVISOR  

STAFF 

CHIEF 
ENGINEERING 

ENGIERING 
SUPERVISOR 

STAFF 

SPA SUPERVISOR 

STAF 

ACC. MANAGER 

CASHIER ACC. RESIEVABLE 

HUMAN 
RESOURCS 
MANAGER 

ASISTEN  HRM 

asst. general 
manager 



2. Bekerjasama dengan menager-menager depertemen lain untuk 

mengkoordinasikan aktivitas hotel. 

3. Membuat keputusan dan membuat rencana cara mengatur hotel . 

Memberi keterangan mengenai pelayanan yang baik yang ada 

dihotel 

4. Mengatur dan menjawab telpon jika sangat diperlukan , mengirim 

surat dan memberi keterangan pada tamu tentang area hotel.  

5. Melakukan interview terhadap kemampuan kerja staf untuk 

menduduki posisi yang tepat. 

6. Menganalisis informasi keuangan. 

7. Melakukan komonikasi yang baik dengan para meneger-meneger 

lainya serta depertement-depertement masing-masing bagian agar 

dapat bekerjasama dengan baik. 

8. Memonitor  dan  mengawasi  hotel  serta  tanggung  jawab  atas  

semua  kelancaran 

3.3.2   AccountingManager  

1. Mempersiapkan program kerja harian untuk tugas-tugas bidang 

akuntansi.  

2. Menyusun   rencana   kerja   jangka   pendek   sesuai   dengan   ren

cana   anggaran perusahaan secara keseluruhan. 

3. Membina dan memonitor seksi-seksi di dalam lingkungan 

acconting depertement. 



4. Pencapaian sasaranya itu penyajian laporan yang tepat waktu dan 

benar dengan prinsip-prinsip yang mengaturnya. 

5. Memeriksa serta mengecek kebenaran dan kelengkapan bukti 

pengeluaran dan penerimaan kas sesuai dengan prosedur. 

6. Menyelenggarakan hubungan yang baik terhadap 

pelanggan,instansi maupun depertemenlainnya. 

7. Menyusun program dan anggaran pembiayaan pemasaran. 

8. Bertanggung jawab atas penyusunan plan. 

9. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan promosi baik di dalam 

maupun diluar hotel. 

10. Bertanggung jawab atas semua adiministrasi lainnya. 

11. Bertanggung jawab atas pembuatan laporan bulanan dan tahunan 

sesuai dengan keperluan yang telah ditetapkan 

12. Bertanggung jawab atas pembuatan publikasi atau advertensi 

dalam rangka pemasaran perusahaan dan juga dalam hal kerjasama 

dengan Food&Beverage dan Banquet. 

13. Bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi Public Relation. 

14. Bertangung jawab atas kampanye perusahaan lewat usaha direct

-mail atau penawaran tarif  kepada tamu/dan calon tamu. 

15. Memimpin rapat bagian dan aktif dalam rapat-rapat operasional 

antar depertemen dengan GM. 

3.3.3   



3.3.4  Sales Departement Manager 

1. Memelihara dan meningkatkan usaha bisnis dari langganan yang 

sudah  ada maupun dari daerah baru. 

2. Menyusun rencana dan membuat laporan hasil sales call secara 

mingguan,bulanan, termasuk complain dan permintaan dari 

pelanggan 

3. Menemani,  menjamu  pelanggan  sesuai  dengan  kebutuhan  bila 

 perlu  diluar  jam kerja. 

4. Melakukan sales call secara rutin sesuai dengan program yang 

telah direncanakan.  

5. Bekerja  sama  dengan  depertemen  lain  agar  tercapai  pelaksana

an  tugas  dengan baik. 

6. Membuat dan menyampaikan kerja bulanan atau mingguan. 

7. Memelihara hubungan baik dengan rela siaga mempermudah 

mengatur tamu yang  dating kehotel. 

8. Melakukan tugas lain sesuai dengan perintah atasan. 

9. Menangani semua penjualan produk hotel baik jasa maupun non 

jasa. 

3.3.5   HRD Manager   

1. Bertanggung jawab atas rekruitmen yang dibutuhkan oleh 

perusahaan dengan melakukan seleksi interview  

2. Mengontrol kebenaran data  karyawan. 



3. Mengontrol   kebenaran   kesehatan,  serta   melakukan   placeman

   sebelum   calon karyawan diterima. 

4. Mengadakan man power development GM. 

5. Memiliki management dalam hal memecahkan masalah 

6. Menyiapkan kontrak kerja dan membantu memecahkan masalah 

yang timbul. 

7. Orientasi pengenalan kerja dan hotel kepada karyawan baru. 

8. Melakukan control salary overtime, allowan cemedical dan 

insurance. 

9. Mengusulkan tentang system pengkajian dan motivasi 

10. Kepada karyawan mengenai job description ,job evaluasi dan 

analisa tenaga kerja.  Mengkordinir dan melaksanakan program 

seperti :rekreasi,olahraga,sembahyang bersama,kantin dan 

sejenisnya. 

11. Bekerjasama dengan seluruh staf depertemen heads dalam 

memecahkan masalah 

12. Mengatasi masalah yang berhubungan dengan pengadilan serta 

mengenai dengan  ketenagakerjaan. 

13. Mengontrol kontrak-kontrak, filing data semua karyawan serta 

perubahan yang terjadi agar tetap up to date.  

14. Menjalin hubungan baik dengan pemerintah ,mulai dengan tingkat 

bawah sampai tingkat atas. 



15. Mengadakan  survey  tentang  labour  supply, performance  

standard, human  and  industry  relation,  motivation and  moral.  

3.3.6 Food & Beverage Manager 

1. Mengawasi jalannya operasional khususnya dalam bidang 

pelayanan terhadap tamu.  

2. Menetapkan menu,system penyajian strategi penjualan, 

mengarahkan  penjualan, mengarahkan pelaksanaan, dan menilai 

kebersihan. 

3. Menangani permasalahan yang  memerlukan penanganan secara 

langsung 

4. Melaporkan kepada executive asst. manager yang memerlukan 

penanganan khusus. 

5. Menetapkan jadwal operasional food & beverage  outlet. 

6. Memonitor  hasil  inventarisasi  fisik  dapur  dan  food  & beverag

e  service  serta stewarding. 

7. Melakukan analisi,evaluasi pemakai dan pesaing. 

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

stewarding 

9. Menyusun laporan, dokumentasi, melakukan korespondensi. 

10. Menyelenggarakan brefing pada food & beverage depertement. 

11. Mengawasi serta mengecek stok bahan-bahan yang di  perlukan di 

kitchen. 

12. Mengawasi food production sebelum di sajikan kepada tamu. 



13. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atas 

3.3.7 Front Office Manager 

1. Membuat jadwal kerja karyawan. 

2. Membuat statistic daftar tamu serta membuat laporanya.Mengamati 

dengan rutin standar service mengenai penerimaan tamu        

menyusun rencana anggaran dan mengatasi masalah-masalah di 

dalamnya. 

3. Memelihara hubungan yang baik dengan tamu hotel serta 

lingkungan kerja yang sehat kepada seluruh karyawan. 

4. Memberikan motivasi memelihara disiplin. 

5. Mengadakan rapat secara rutin minimal sekali dalam satu bulan 

6. Merumuskan pengendalian biaya operational. 

7. Mentaati dan mematuhi peraturan hotel. 

8. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas atasan. 

3.3.8 Houskeeper 

1.  Mengatasi masalah mengenai lost dan found. 

2.  Melakukan control kepublic. 

3.  Melaksanakan houserules serta peraturan yang lain terhadap stafnya.  

4.  Bertanggungjawab serta memelihara semua perlengkapanTata 

Graha. 

5.  Menetap kantugas, 

6. Membina dan mengawasi. 

7. Mengadakan koordinasi dengan depertemen hotel yang lainnya. 



8. Memelihara dan mempertahankan serta mengontrol secara rutin 

service mentaati dan mematuhi peraturan hotel 

3.3.9 Chief Enginering  

1. Bertanggung jawab atas semua kelancaran di Enginering operation. 

2. Menyiapkan laporan-laporan yang di perlukan. 

3. Melatih dan mengawasi staf bawahan agar dapat bekerja  secara 

efisien dan   efektif. 

4. Memeriksa dan mengawasi bahwa seluruh work order dari semua 

depertemen telah diatasi dengan baik. 

5. Melatih dan mengawasi crew,repair dan main tenance agar bekerja 

dengan efektif  dalam memelihara seluruh 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 aturan dan mentaati peraturan hotel. 

8. Melaksanakan tugas lain dari perintahatasan. 

3.4 Job Spesification 

3.4.1 Generel Manager 

1. Sehat  jasmani dan rohani. 

2. Mampu mencapai taget perusahaan yang telah ditetapkan. 

Berdisiplin  tinggi. 

3. Berpenampilan dan berkeperibadian yang baik. Penuh  percaya 

diri. 



4. Memiliki sifat yang tegas. 

5. Mampu berkomunikasi dengan baik. 

6. Mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. 

7. Berpengalaman dibidangnya pada hotel yang berbintang minimal 3 

tahun dan pernah menduduki jabatan sebagai department Head. 

3.4.2 Front Office Manager 

1. Menguasai minimal 3 bahasa asing 

2. Lulus dari lembaga pendidikan pariwista yang telah diprogramkan 

3. Memiliki pengetahuan yang luas dibidang Front Office 

4. Pengalaman kerja minimal 5 tahun pada Front Office Departement 

3.4.3 Personalia(HRD)Manager 

1. Memiliki sertifikat pendidikan yang telah disetujui oleh perguruan 

tinggi atau yang telah magang. 

2. Pengalaman 2 tahun dengan kualafikasi professional. 

3. Pengalaman 5 tahun pada computerized personal dan payroll  

system. 

4. Memahami mengenai UU ketenagakerjaan. 

3.4.4   Sales and Marketing Manager 

1. Memiliki   latar   belakang   pendidikan   sekolah   pariwisata   jur

usan   sales and marketing serta hotel management. 

2. Berpengalaman selama 2 tahun sebagai sales dan marketing. 

3. Dapat berkomunikasi dalam bahasa INGGRIS 



4. Berkepribadian  yang  baik  serta  memiliki kemampuan dalam 

bidang  sales dan marketing  

  

 



3.4.5  Accounting Manager 

1. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah disetujui oleh perguruan 

tinggi yang bersangkutan atau sekolah perhotelan dan pernah 

magang(training). 

2. Memiliki pengetahuan tentang acconting. 

3. Memiliki pengetahuan mengenai pengoprasian computer. 

4. Memiliki pengatahuan 5 tahun kerja dengan kualafikasi 

professional. 

3.4.6   Food and Beverage Manager 

1. Lulusan diploma pariwisata. 

2. Pengalaman kerja 6 tahun dihotel berbintang. 

3. Pengalaman minimal 5 tahun sebagaimana gerial dihotel 

berbintang dalam bidang foodandbeverage. 

4. Memiliki keterampilan yang mapan dalam mengolah susun menu 

sesuai dengan standar. 

5. Dapat berkomonikasi dengan baik dalam bahasa inggris. 

6. Berkeperibadian  yang baik serta  memiliki  kemampuan  dalam 

bidang  food and  beverage 

3.4.7   Executive Housekeeper 

1. Memiliki sertifikat pendidikan yang sudah disetujui oleh perguruan 

tinggi yang bersangkutan atau sekolah perhotelan dan pernah 

magang (training). 

2. Pengalaman kerja selama 6 tahun dihotel berbintang. 



3. Pengalaman kerja selama 3-5 tahun sebagai managerial dihotel 

berbintang. 

4. Mampu mengatasi pekerjaan dan memotifasi dalam melaksanakan 

tugas bawahan agar lebih baik, efektiv dan efesien. 

3.5  Hubungan Antar Department 

Hubungan antar department merupakan hubungan kerjasama yang 

tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya dalam  operasional yang 

terjadi dan semua  department  saling membutuhkan oleh karena itu 

menjalin kerja sama yang baik dan hubungan yang baik dengan semua  

department yang ada sangat dibutuhkan, untuk menjalin hubungan yang 

baik salah satunya dengan cara melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

dengan baik. 

3.5.1  Hubungan Kerjasama Front Office Department 

3.5.1.1.  Housekeeping 

1. Memberikan informasi kepada Front Office  jika ada barang-barang 

hotel yang terbawa atau yang terpinjam oleh tamu dari kamar 

2. Menginformasikan kepada Front Office tentang kamar yang siap 

untuk di jual 

3. Laporan setatus kamar. 

3.5.1.2.  Food and Beverage Department  

1.  Menyediakan fruits busket untuk tamu VIP 

2.  Membuat welcome drink untuk calon tamu 

3.  Mempersiapkan breakfast buffet untuk tamu 



4.  Membuat breakfast cupon untuk tamu 

5.  Memberitahukan jika ada event-event yang ada di hotel 

6.  Informasi jumlah kamar yang terisi 

3.5.1.3.  Pemasaran ( Sales and Marketing ) 

1. Menginformasikan tingkat hunian kamar 

2. Menginformasikan tamu rombongan  

3. Menginformasikan tamu VIP 

4. sales and marketing  menyampaikan tentang rencana pembahasan 

kontrak dengan biro-biro perjalanan atau bdan usaha lainya 

3.5.1.4.  Accounting Department 

1.  Informasi tingkat humian kamar  

2.  Informasi tingkat tamu yang akan chek-out dan chek-in 

3.  Menginformasikan tamu yang pindah kamar  

4.  Menginformasikan tamu yang inginpindah kamar 

5.  Menginformasikan rekening tamu 

6.  Menginformasikn laporan perincian penjualan kamar 

7. Accounting mempersiapkan pememriksaan perincian penjualan 

kamar 

3.5.1.5.  Assistant Personalia ManagerDepartment  

1.  Penarikan dan pemasukan karyawan 

2.  Mutasi dan tindakan atau sanksi bagi karyawan 

3.  Menyusun rencana pelatihan  



4. Memberikan informasi tentang kariawan  yang pindah hotel atau 

jabatan  

3.5.2  Hubungan Kerjasama F&B Department 

3.5.2.1.  Hubungan kerja sama antar F&B service dan product 

1.  Menyediakan stock bahan-bahan makanan dan minuman restaurant 

2.  Menyedikan alat-alat makan dan minum yang di perlukan oleh 

tamu 

3.  Membuat makanan yang sudah dipesan oleh tamu 

4.  Mengantar makanan dan minuman yang telah jadi  

5.  Menjaga dan mengawasi semua kelancaran operasional F & B 

6. Memberitahukan kepada tamu mengenai menu-menu special yang 

ada di restaurant serta pelayana khusus di kamar. 

3.5.2.2.  Housekeeping Department 

1.  Memasang table dinner set bagi kamar yang memerlukan  

2.  Membuat dan menyediakan room service menu agar disediakan di 

kamar  

3. Memberikan informasi kepada hosekeeping untuk jadwal 

pembersihan restaurant dan areanya. 

4.  Penyediaan decouration panggung oleh housekeeping bila ada event 

buffet. 

5. Membersihkan linen ,table cloth dan peralatan berupa napkin 

lainnya.  

3.5.2.3.  Front Office Department 



1.  Menyediakan fruits bucket untuk tamu VIP 

2.  Membuat welcome drink untuk calon tamu 

3.  Mempersiapkan breakfast buffet untuk tamu 

4.  Membuat breakfast cupon untuk tamu  

5. Memberikan informasi tentang adanya tamu VIP kepad F&B 

Department 

6.  Memberitahukan jika ada event-event yang ada di hotel 

7.  Informasi Jumlah kamar yang terisi 

3.5.2.4.  Engineering Department 

1. Hubungan antar F &  B department dengan Engineering dapat 

dilihat dari perbikan yang dilakukan oleh Engineering  terhadap 

peralatan yang rusak milik Food and Beverage department ataupun 

masalah tekhnis-tekhnis lainya. 

2.  Menyediakan perlengkapan enent banguet. 

3.  Menyediakan perlengkapan event buffet jika di perlukan. 

3.5.2.5.  Security Department 

1.  Menjaga kelancaran event-event yang berlangsung 

2.  Memeriksa karyawan ketika ingin meninggalkan hotel. 

3.5.2.6.  Personalia Department 

1.  Penarikan dan pemasukankaryawan 

2.  Mutasi dan tindakan atau sanksi bagi karyawan 

3.  Menyusun rencana pelatihan  



4.  Memberikan informasi tentang kariawan yang pindah hotel atau 

jabatan  

5.  Penanganan trainee 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1.Gambaran Umum Hotel Sudamala Suites & Villas 

Sudamala Suites & Villas Hotel Lombok adalah salah satu  hotel 

dengan klasifikasi resort hotel berbintang 4 yang terletak di Jln. Raya 

Mangsit Senggigi, Lombok Barat. Sudamala Suites & Villas Hotel 

Lombok memiliki jumlah kamar sebanyak 28 suites yang luas resort dan 7 

villas mewah, Fasilitas di kamar termasuk tempat tidur yang luar biasa dan linen 

nyaman, mandi eksklusif, beranda luas dan Wi-Fi gratis, bersama dengan desain 

indah yang mendefinisikan  hidup mewah. 

Fasilitas-fasilitas yang ada di Room Sudamala Suites & Villas Hotel 

Lombok 

1. Most popular facilities  

a. Swimming pool  

b. Beachfront  

c. Free WiFi 

d. Outdoor pool  

e. Airport shuttle  

f. Free parking  

g. Bba 

2. Outdoors  

a. Beachfront  

b. Sun terrace  



c. BBQ facilities (Additional charge) 

d. Terrace 

e. Garden 

3. Pool and wellness  

a. Swimming pool  

b. Spa lounge/relaxation area  

c. Spa Facilities  

d. Sun umbrellas 

Adapun beberapa fasilitas-fasilitas lainnya yang terdapat di Sudamala 

Suites & Villas Hotel Lombok , antara lai: 

1. Olah-olah Restaurant 

Olah-olah Restaurant merupakan salah satu restaurant yang langsung 

menghadap kolam renang dan di lengkapi dengan Bar, didepan kolam 

ada restaurant yang terbuka yang langsung menghadap ke laut sehingga 

tamu bisa melihat pemandanga laut yang biru tamu juga bisa melihat 

sunset di sore hari. 

2. Gili Room 

Gili Room merupakan salah satu tempat yang digunakan tamu untuk 

bersantai dan melakukan Spa 

3. Bayan Library 

Bayan Library merupakan salah satu ruangan yang digunakan tamu 

untuk melihat pemandangan laut sambil membaca buku yang di 

sediakan. 



4. Sunset BaSunset Bar merupakan salah satu tempat para tamu menikmati 

makan maupun minuman yang sudah di pesan smbil menikmati birunya 

air laut serta dapat menyaksikan cantiknya sunset di sore hari dengan 

baground gunung agung Bali. 

  



4.2.Organisasi F & B Product Hotel 

1. Struktur Organisasi F & B Product 

 

 

 

2. Job Description 

 Executive Chef 

Kepala dapur adalah salah satu jabatan terpenting dari 

struktur organisasi dapur. Tugas pokok dari kepala dapur ini lebih 

banyak pada tugas-tugas administrasi, seperti mengecek daftar 

pesanan barang ke gudang, mengetik menu dan mengatur dan 

mengawasi seluruh tugas-tugas kitchen, khususnya dalam proses 

pengadaan dan pengolahan makanan sesuai dengan standart yang 

telah ditetapkan termasuk membuat food cost standart. 

Tugas Executive Chef: 

1. Mengecek daftar pesanan barang ke gudang. 

2. Mengetik menu. 

EXECUTIVE 
CHEF  

SENIOR 
COOK 

COOK 
HELPER 

STEWARD 

CDP 
PASTRY 

CDP HOT 
KITCHEN 

Sumber: Executive Chef Sudamala Suites & Villas Hotel  Lombok 



3. Mengatur dan mengawasi seluruh tugas-tugas kitchen, khususnya 

dalam proses pengadaan dan pengolahan makanan sesuai dengan 

standart yang telah ditetapkan.  

4. Membuat anggaran tahunan untuk mempersiapkan bahan-bahan 

makanan yang akan dijual.  

5. Membuat rencana kerja tahunan. 

6. Selalu menghadiri rapat antara kepala bagian lainnya, sesuai 

yang telah ditentukan oleh General Manager. 

7. Mengawasi pelaksanaan tata kerja,keselamatan kerja, dan 

memenuhi kelengkapan atau atribut kerja agar dapat 

menciptakan lingkungan kerja yang aman. 

8. Mengawasi sepenuhnya tempat penyimpanan makanan dan 

peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk kelancaran 

operasional kerja. 

9. Menjaga food cost standart atau standart porsi. 

10. Mengawasi sepenuhnya kegiatan food production secara 

keseluruhan. 

11. Berkreasi menciptakan menu-menu baru, sebagai upaya untuk 

menarik konsumen. 

12. Bekerjasama dengan F & B manager khususnya dalam hal 

penyediaan makanan dan minuman dalam jamuan-jamuan atau 

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh hotel. 



13. Mengawasi kegiatan artist kitchen dalam menu-menu buffet, baik 

untuk direstourant maupun dalam kegiatan banquet lainnya. 

14. Menjaga hubungan baik dengan para client dan rekan-rekan 

lainnya. 

15. Bersedia menjalankan tugas atau instruktur dari atasan 

 Chef De Partie Pastry (CDP pastry) 

Dikenal juga sebagai station chef atau line cook. Dia 

bertanggung jawab untuk area tertentu di dapur dalam hal ini 

menangani mengenai pastry. 

Tugas Chef De Partie Pastry (CDP pastry): 

1) Membuat semua jenis kue yang disajikan untuk dessert 

2) Mengolah buah-buahan untuk dessert 

3) Membuat saus manis yang disajikan bersama kue  

4) Membuat ice cream & shorbet dan hidangan yang dibuat 

berbahan dasar ice cream & shorbet  

5) Menata kue untuk buffet 

6) Membuat dekorasi untuk meja buffet misalnya rumah salju, 

hiasan dari gula, coklat , dll. 

 Chef De Partie Hot Kitchen (CDP Hot Kitchen) 

 Hot Kitchen adalah salah satu bagian dalam Dapur yang 

bertanggung jawab dalam pembuatan dan mengelola Makanan 

Utama, saus dan soup.  

 Tugas Chef De Partie Hot Kitchen (CDP Hot Kitchen): 



1) Bertugas untuk menyiapkan semua jenis makanan yang di sauté 

dan saus-saus nya. 

2) Menyiapkan hidangan berjenis ikan mulai dari pemotongan 

hingga mempersiapkan saus yang pas. 

3) Menyiapkan untuk makanan seperti daging beserta saus-sausnya. 

4) Menyiapkan dan mengelola semua yang digoreng-goreng, 

biasanya deep-fry 

5) Menyediakan hidangan pembuka yang panas (hot appetizer), 

juga biasanya membuat sup dan juga sayuran, pasta, dll. 

 Senior Cook 

 Senior Cook adalah pangkat yang biasanya di berikan kepada 

seorang cook yang dianggap mampu untuk mengambil alih 

tanggung jawab atasannya dan untuk beberapa hal dia diberi 

wewenang untuk bertindak sebagai “Chef de Partie/Demi Chef” 

apabila yang bersangkutan berhalangan, misalnya sakit, cuti, libur 

(day off).  

 Tugas Senior Cook: 

1) Bertanggung jawb atas pengolahan makanan 

2) Menyiapkan bahan-bahan yang akan di masak 

3) Mengolah makanan sesuai dengan recipe yang telah di tetapkan 

oleh chef 

4) Mengecek peralatan dan bahan-bahan yang akan dipakai 

5) Meneliti dan menyimpan kelebihan makanan 



6) Memberikan petunjuk dan bimbingan pada cook helper 

7) Menjaga kebersihan lingkungan 

8) Menjaga kelengkapan peralatan dan bahan yang akan diolah 

9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan 

10) Mematuhi dan mentaati peraturan perusahaan 

 Cook Helper  

 Cook Helper sebagai pelaksana yang bekerja atas perintah 

atasannya. 

 Tugas Cook Helper: 

1) Mempersiapkan bahan-bahan makanan yang akan diolah. 

2) melaksanakan persiapan awal. 

3) memotong sayur dan memasak makanan sederhana. 

 Steward 

 Steward adalah jabatan seseorang yang mengurus alat-alat dapur 

dan restoran pada suatu hotel. Sebagai pekerja yang mengupayakan 

kebersihan lingkungan daerah kerja, agar terhindar dari gangguan 

kesehatan bagi tamu maupun karyawan hotel. 

 Tugas  Steward: 

1) Membersihkan semua area dapur, meliputi lantai, tembok, 

dinding kaca dan lain sebagainya.  

2) Mengerjakan pekerjaan ringan/tanpa banyak tanggung jawab 

yang dituigaskan oleh kepal/kepala bagian, misalnya 



membersihkan sayur, mengupas kentang, bawang dan lain 

sebagainya.  

3) Mencari dan atau mengirim bahan makanan-makanan kebagian-

bagian lain di dapur seperti kebagian grill kerestoran/kitchen 

yang berada diluar dapur utama (main kitchen).  

Mengumpulkan dan mengirim laundry kotor kebagian laundry 

kemudian menerima laundry bersih untuk dapur seperti towel, 

napkin juru masak,apron, kain pembersih lainnya. 

4.3.Standar Oprasional Prosedur Food & Beverage Product 

Uniform ( seragam ) 

Seragam sesuai dengan standar yang sudah di tentukan oleh hotel 

Apron disesuaikan dengan bagianya 

Celana hitam 

Pastikan seragam rapi dan tidak kusut 

Pergunakan pakiian dalam warna hitam/putih polos ( tidak bergambar ) 

Name tag pastikan terpasang dengan kondisi baik 

Pastikan sepatu hitam sesuai yang distandarkan oleh hotel 

Memakai sepatu pantopel warna hitam maksimal 3 cm ( wanita ) 

WANITA: 

Warna rambut tidak berwarna selain warna hitam 

Pastikan yang berambutb panjang diikat dan memakai hairneet 

Pastikan yang berambut meakai bando hitam polos 

LAKI-LAKI: 



Rambut di potong rapi dan menggunakan gel ( minyak rambut ) 

Pastikan jambang tidak panjang 

Warna rambut tidak berwarna selain warna hitam 

Wajah 

Wanita: make up tidak berlebihan 

Tidak menggunakan contact lense berwarna mencolok 

Tidak menggunakan kawat gigi yang berwarna 

Laki-laki : 

Tidak berkumis,bejenggot dan berjambang panjang 

Tidak menggunakan kawat gigi yang berwarna 

Tidak menngunakan contact lens yang berwarna mencolok 

HAND ( TANGAN ) 

Wanita : 

Tidak memakai cat kuku 

Kuku tangan pendek 

Pastikan tangan selalu bersih 

Tidak memakai jam tangan warna warni 

Tidak memakai aksesoris berlibihan 

Laki-laki : 

Kuku tangan pendek 

Pastikan tangan selalu bersih 

Tidak memakai jam tangan yang berwarna warni 

Tidak memakai gelang berlebihan  



4.4.Standar Kualitas Makanan dan Minuman di Sudamala Suite and Villas 

Sudamala Suite and Villas tentunya memiliki standar untuk makanan dan 

minuman yang akan disajikan kepada tamu.  

  

 

  



BAB V 

KESIMPULAN 

  5.1 Kesimpulan 

             Pada organisasi food and beverage product di Sudamala Suite and Villas, 

penerapan standard operational  procedure belum diterapkan dengan baik, 

walaupun demikian ada beberapa hal yang juga mempengaruhi standard kualitas 

makanan yang masih kurang diperhatikan oleh karyawan-karyawan food and 

beverage product di Sudamala Suite and Villas seperti penggunaan bahan 

makanan yang kurang segar disebabkan oleh penerimaan bahan dari suplayer. 

             Dengan memberikan makanan yang berkualitas tentunya akan 

berpengaruh terhadap kepuasan tamu, kepuasan tamu salah satunya dapat ditinjau 

dari penyajian makanan dan minuman yang berkualitas kepada tamu,  makanan 

berkualitas tentunya hal yang diinginkan dan dibutuhkan oleh tamu. 

  5.2 Saran 

           Adapun untuk meminimalisir hal yang dapat mengurangi kualitas makanan 

pada food and beverage product di Sudamala Suite and Villas yaitu karyawan 

food and beverage product harus mampu bekerja sama dengan pihak store room 

dalam memilih barang yang berkualitas atau dengan selalu memeriksa bahan yang 

baru datang dan tempatkan pada tempat yang sesuai sehingga bahan yang 

nantinya digunakan dalam pengolahan makanan dan minuman tetap dalam kondisi 

yang baru.  











 


